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R. 1877 se sládek ujal (na více neŽ dvacet let) iízení časopisu
Lwnlr.
Soustfeďl kolem něho stejnojmennou básnickou skupinu, v
iei.ážčele stáli
Jaroslav Vrchlickf a Julius Zeyet. Y jejich'pťrvodni tvorue.i pŤekladech
se českápoezie programowě vyrovnávala s pod.'ety cizích literatur,
' u.tto.,
pňítomnostía minulostí tidské (hlavně evropské)ť.iltury, jejiž
ideaív mllo podle pňesvědčenílumírovcťr- stťežita hlásat pčedevším
uměni. Kutt
umění a umělectví osvobozeného od veškeré služebnosti
tyt |iteino.,
častj'chsporťrLumíra s tzv. směrem národním, jehožtribuno"ívr-l"'opi'
osvěta. Svou mnohostrarrnou tvorbou, udávající ráz české literatuče
70. a 80. let, prokázali lumírovci, jak oprávněnj' a pro dalšírozvoj
českého
básnictvípotťebn]|'
byt jejich progtam svébytnostiumění; splrlovaii ostatně
v nelednom ohledu po svémi poŽadavekliteratury obrácenék
současnému
životu národa. Z doce|ajiné strany se s Lumírem utkala básnická g"i"""""
nasťupuiící
do literatury na sklonku stoletís heslem opravdovosti .,iu'.t,iuního vidění a prožitku. Té již pňipadalalumírovská tvorba v
mnoheá atademická' knižní,piejímajícíbez vlastního zaujeti cizí podněty.
Sládek jako
rnluvčÍa kritik celéskupiny se častoocital ve sďedu literamich
uoitr. veal
je za svépťátelea ovšem za program svého
časopisu,kterr sám áphoval
v prvé čadě qfznamnlmi pčeklady. Uvedl k nrím mj. Longfďiowovu
Písežo Hiawatě, Vllbor z písnía batad Robetta Burnse a 33
svazÍťrdrama.
tickfch děl s7. Shakespeara.Vj'bor z drobnějšíchpiekladťr
tas''it,:,
americkj'ch i slovanskj'ch zaňadil do svj.ch Spisťlbtisnick!,ch(|9O7), "ogro-lumíiovskj,ch
V pťrvodnítvorbě se Sládek na první pot't.a oa svi,ctr
druhŮ odlišuje.Nesetkáme se u něhos to.' šíči
látek a pesirostíforem, spiše
s.několika málo opakujícímise situacemi a motivy,
;.ji"t'z oy"o"* ua**
hloubí soustčeděním
nemnoha slov za pomoci vcělku.jednodu"r'y"rr-"y'"zovj'ch prostčedkťr.
Avšak víra o po.'ááš.;í"í moc umění us"tid,ty"t,
ideátri jej s lumírovci spojovala.roctryuova-.ti občaso ní, pak"
1",,o* |io.o,
aby ji pŤizpťrsobilsvémumravnímu pojetí Života a rikolu
básníka; ten ma
jeho
slov ,,srdcem člověka.!hlasem zapomínanénebo i usvědčulrt g9!te
jící
lidskosti uprostied šeréa netadostnéskutečrrosti.
V sbírkách Szlětloustopou(|88I), Na prahu ráje (1883),Ze
života (|884)
a Sluncema stinem(1887)se Sládkova poizie tematicky a Žánrově
obohacuie,
prochází pod vlivem současnlch básnickfch
Úbojťr obdobím zkoušenÍ
atiíbení vj,tazovfch forem. Zároverl se ustaluje v polohách
sobě vlastních.
Sládek zristává pťedevšÍmbásníkem
,,slova ájizveného bolestí..' idoucím
''za zhuštěnou jadrností, skoro za gnÓmou.; (Šalda).oul.""ir,'.-'i""
.po,iayi
pozoruhodné pokusy o rozměrnějšíveršovanou
básnickou
Go,
LT?č, Anna Potockti aj. ve sbírceSvětlou stopou), ale
i v nich se...phtíuie
nejvfrazněji Sládkťrv lyrick! sklon. Vyhovuie mu nejvíce
sevÍeny'ritvar
sonetu (k načrtnutídrobného vj'jevu, podobenství nebo
básnické rivahy)
a Pj9eĚ, promlouvajícíspíšesugestivnímnáznakem než pÍímo
vyslovenou
myšlenkou.Schopnost vyhrotit sebemenšídetail, prostéživotní
ptzorování
nebo sdělenímyšlenkya citu k intenzívnímunapětí,jež
se nás dotkne sou-
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a smrti, naděje a iejího ohroŽeni či zmďení'
časnou pňítomností Života
nejenom verš{rosobního hoťea elegického
;i^;41" o piesvěd,čivémričinku
o silnéričinnosti velké části Sládkovy
aletéž
i""&^^,,'"a ua'ry- ridělem,
po všech jmenovanj'ch sbírkách.
rozseté
sociátní,
a
oí""i" ut"',""ecké
domova, dětství, venkovského Životai
šiii. L'.eii se v nich vynofuií motivy
kladnÍ.ch životních hodnot.
po
ztě]esnění
J,*"""i" se básníkova touha
a
k pŤirozenostijeho estetickéčlověka
venkovského
š ;k_;'h"" k iistotám
pňirozeně daná'
A pťeceprostota, pro kterou'se ro1|9ď' není iiŽ
r'"
má ve svfch
Sládkirv
básníkem.
,,seďák..
"i,e"i.
ie
touženáa monumentalizovaná
,'d""*""t'
setkávat
pouti
a
bude
setkává
životní
na
se
čím
s
vše,
obsáhnout
číověk.
|887; Skžizldnčipísně' L888;
Po sbírkách veršir pro děti (Ztat! mdj'
poetiky lidové písně a iíznď99tivyuŽil
zio,y o zoonky,1894J, v nichž
pčedtím- rrra1ému
básnikir
z
našich
kterfkoli
než
více
se
t"ár" pÍiblížii
" hravosti, rozmaťemi čirÍmlyricklm cítěním,a po sbírkách ohlasočtenáii
starop""'i", jeiími doslovem isou Písněsrnutebl'.(č.1901), obnovujíci
subjektivnějši
na
Sládek
navazuie
poezie,
"e
pohčební
ivro" o"ai"i lidové
V ávěrečnj'ch sbírkách (V zimnim slunci'
;áilhy své piedchozi tvorby.
- Notlé selsképině a Léthé
iásn í z" ,iu*raku, l9O7; Doě knihy aerš
-, 19oÓ) obzírá básník s vyrovnanou moudrostí život. Tíhu
mivfievy'
"ii"ii^"a
.o.ia''ipiítomnostivystihulelyrizovanoubaladounebodrobn
v intimní
Také
a
náznakír.
kontrastťr
svj'ch
bezprostiední Ťečí
'y"'r"""l'"'i

tyric.dospivállconeiričinnějšízkratce.Vyrovnávánílidskéhosubjektu
pozdní meditativní
s věčnjm.rytmem byti se stává tématemSládkovy
Často
provází
a
spoluvyiadfuje.
téma
lyriky. Silící meloďčrrostveršťrtoto

.."a.'.tta*esustálenounáboženskousymbolikou;Sládekjívtiskujeráz
zcelaurčitéhoosobníhozaujetl.Vj'chodiskemacílemvšehojemubirh'
člověk, bťrh'
p"J"u"l' tradiční piedstavě, kterou o něm měl venkovskj'
ještěčastějije to
bolesti;
v$9yqi.z
a
i<terf oáplati poctive a spravedfivé
všaksama,"^é,,,,rájevyhoštěnámatka..,jejiždat,stesk,vsoběbásník
pčipodobrloval
nese a ponese aŽ do chvíle, kdy s ni splyne. Život člověka
Sládekčastokestfomu.'"tokzrnuvhozenémudobrázdy,kterévydá
života.
urodu a vrací se do země, k matce a obnovitelcevšeho

Karel Elgart Sokol
/t874-1929/
jehož tvorba od statickfch
Pňedstavite! nnoravské rea|istické pr6zy,
románová
povídek a polocestopisnfch repoÉážípÍerostla v rozsáhlá
jako
kritik.
divadelní
púsobi|
a
dramata
biIa. Psal též
VlastnímjménemKarelElgart.Narodilsejakosynhostinskéhovlvan-
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čicích18. r. 1874. v l. 1884-88 studoval na gymnáziu v Bmě a pak piešel
na učitelsk ristav' kde maturoval t. 1892. Svéprvní učitelskérrÍsto nastoupil v Jaroměňicích nad Rokytnou a pŮsobil zde pět let. R. 1897 pŤešeldo
Brna jako odborn učitelna vyššídívčíškolespolku Vesna. od r. 1919 byl
ňeďtelem učitelsk!'ch stavri pro prírmyslovéa hospodyĎské školy. Stal se
jerlpím z nejv!'znamněiších kultuÍních a společenskfch činitelťrv Brně,
a to jako autor iady literárnlch, vjtvarnfch a pedagogichjch stuďí, jako
organiátor ďváho školství,funkcionáŤ kultumích institucí a v posledních
letech životatéžjako pňedsedaMoravského kola spisovatelir. V l. l9o8-1o
redigoval s V. Mrštíkem Moravskoslezskou revui. PŤi své mnohostranné
a zás|užnéspolečenskéčinnosti také hojně cestoval' a to neien po Moravě
a Slovensku, jímžbyl nadšen,ďe častose obracel i dále do ciziny: navštívil
(Jhry, Rakousko, Šv!'carsko, Jugoslávii, jiŽní Francii a několikrát ltálii.
Byl téžv Německu a Dánsku. Jeho literfuď ďlo nese patrné stopy těchto
cest. Zemiel náh|e 2|. 7, L929 v Potštejněnad Orlicí a pohŤbenje v Brně.
K. Elgart Sokol je sv m životemi ďlem spjat s rodnou Moravou. V celém prvním období své literární práce se vyrovnával s dílem svého současníkaV. Mrštíka, jehož vlivy isou zňetelně patrné ve všech Sokolov!'ch
ran ch prÓzách. K Mrštíkovi se ostatně několikrát vrátil i jako kritik
a esejista.
Sokol" postupně dospěl od drobnfch povídek k rozměrájm románťrm,
od mďj'ch epickfch pŤíběhťr
k dynamickfm stavbám, od žánrovfch obrázktl k ďl m češícímzávažnéspolečensképroblémy. Za pÍedě|mezi těmito
dvěma obdobími je moŽno zhruba oz'načitprvní světovou válku. V prvním
píšepčevážněpovídky a dojmy z cest (Děti, L9O\ Kresfut, 1906; Mdjozlé
bouže,|9I|; Drobečcia drobečky,t9t9; Tultikovy ltishy, l9l9). V těchto
impresionisticky laděnfch dílkách, plnÝch pŤírodníholíčenÍa uchvácení
scenériímoravské krajiny i cizlch končin, se častonočil do problematiky
rozjitieného mládí s jeho citovjmi krizemi i bouťliváckjmi vzpourami.
Už zde však byl takéstrháván nespoutanou šíŤí
svéhovyprávění k pÍemíče
vah a ďskusí, k dekorativnímu slohu a někdy aŽ k verbalismu.
}ako epik se Sotol plně rozvinul aŽ ve sqch románech Pfítlat (|9|7,
pťtvodně v Květech r. 1909 pod názvem Rybntk), Zlaté rouno (Lgz|)'
Čern a ut!, (|g25) a Sahara (|g29). Těmit-o čtyŤmisvazky zamfšlené
pentalogie (pátÝ an Tňi studně teprve pÍipravoval) prochází několik hlavních postav, z nichž nejdťrležitější
jsou inženjr Prus a jeho protihráč
Pavel DvoŤák.lsou to vlastně ztělesněnéideje dobra a z!a, majejichžneustálfch vzájemn!'ch stňetnutíchautor demonstrujezákladní společenské
otázky
moderní doby. oba první díly cyklu se čaď k tzv. generačnímrománťrm;
zatímco dějištěmPŤízlaluje venkovskéměsto, do jehožživota se promítaií
novodobé sociální boje, je tontán Ztaté rouno - ze všech autorovj'ch pracÍ
nejvíce zatlžen! reflexívnostía knižní ďalogičností - mrštíkovsky laděnÝm
líčenímosudťrmoravskjlch studentťrv Praze. Černlla áíl3!je potom téměč
apokalyptick:|'mobrazem sociální revoltrce, kde vedle rozpoutanÝch sil
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hladovfchazdecimovanfchmaspťrsobítemnésílyintrikántl'advouďlná
"šoiii i,'pií o gigantické kolonizaci pouště, k nÍžbylo 1idstvo vybičováno
vyresit hrozivf problém pňďidnění. Piestože tato ,,tománová
ffi;il
konsiále více vyuziva'i prvkťrfantastičnosti,násilnfch děiovÍch
í;;;;..
podďilo
vytvoťit
nŮsobtyé
autorovi
se
leckde
napětí,
a vnějškového
;;l*i
jichž
i charaktery. Soliol v nich také uplatnil znalosti cizích zemí,
il;;'
..-Á,i
nabyl na četnfch cestách.
povídky. V několika
u" 20. 1etech však Sokol zcela neopusti| žánt
|923i Zdarah lásky' 1924'
žio9t1:
Akord
pwlilky,1923;
(Milosné
r."ina"t'
drotne lyrické a intimní obrá{v' iato napf. prÓzy z mďého
i|f,'rozu
""l""
čadu emocionáIně silnfch piíběhtr' motivicky
;íl" ; pt"éi'o světě, aie i
války, která s sebou pfinášela utrpení
prvď
světové
z
obdobÍ
!,.'p"ircrlr'
tělesné
--.š*o" i duševní.
prozaického díla stoií několik Sokolodch dramatickfch pokustr
|928), vesměs
n."*. L9L8; Motoch' prem. L92o3 Stunozlrat,
1iait"w,
prÓze. Sokol byl
autorově
k
vížících
se
tematicky
a
*,,c",oo,ti
lé
iiiiJ|n
nebylo jeho naturelu
ouš"*,,yp.a,,ěč a drama s pŤísnfmi principy vÍstavby
Po ďouhá 1éta
jako
kritik.
divadelrrí
uplatiioval
vlastď. Zato však se vÍce
zde - Právě tak
prosazoval
a
život
ďvadelní
novináčh
LidovÍch
v
sledoval
jako v práci teoretickéa esejistické(soubor'stuďL Ptoi proudu, 1907)
vÍchovné
i."Ji',i"te pojetí umění, jeho morálraí tendenčnost a celkové
tvorbou.
i
vlasmí
naplilovat
snažil
se
postuláty,
které
tvtez
Ťeáy
pt,souenr.

Antonín Sova
/ t864-]-928 /
BásnÍka prozaik, ěelnf pĚedstav|telgenerace 90. |et. Ve svétvorbě
se státe viace| k obrazrlm roziitÍenéhoa zrallovaného|idství' . - .
z traglckfch spoteienskfchi osobníchkrizí harmonické
h|edajíc|ho
vychodlsko.SovJvo uasni"le díIomá svétěŽištězejménav pŤírodní
a ml|ostnélyrtce, iejížzáklad spoěíváv bohatě odstíněnéškále
smyslovfch iaxrtrb l citovfch vzruchtl,a.v-poezlisymbolistické'
rapiodlciá, hyperbolizuj íci tozpai! tradiěn-íchspoIečenskfch
i eiiclcyctr hoánot a vzni.k nového,spravedlivéhosYěta. Lyriěnost
prÓzu.
ie pňíznaěnátaké pro neivfznamněišÍSovovu
Básníkťrv otec byl venkovskjm učitelem a regenschorim, mimo iiné
pčíleŽitostně
komponovď. od r. 1855 učil v jihočeskémPacově, kde se mu
do
také26. 2. 1864 narodil syn Antoníu. R. 1866 se rodina pňestěhovala
ho
vzdělávď
učitelem,
prvním
básníkovjm
byl
otec
blízkého Lukavce.
i v umění, zejménav hudbě. ditove všakbyl Sova vázán vícek matce' iejÍž
jež se
smtt (Í. 1879) a otctrv novf sltatek patňily k intenzívnímzážitkťrm'
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čicích18. I. |8?4. v l. 1884-88 studoval na g1mnáziu v Bmě a pak pňešel
na učitelskf ristav, kde maturoval r. 1892. Svéprrmí učitelskémísto nastoupil v laroměficích nad Rokytnou a pťrsobil zde pět let. R. 1897 pčešet
do
Brna jako odbornf učitelna vyššíďvčí školespolku Vesna. od r. 1919 byl
|editelen učitelstcfch ristav{rpro prťrmyslovéa hospodyĎské školy. Stal se
jednlm 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 téžjako pÍedseda Moravského kola spisovatel . v i. l9o8-1o
redigoval s V. Mrštíkem Moravskoslezskou revui. PŤi své mnohostranné
a zás|uhé společenskéčinnosti také hoině cestoval, a to neien po Moravě
a Slovensku, jimž lyl nadšen,ďe častose obracel i dále do cizinv: navštívil
Uhry' Rakousko, Švfcarsko, Jugoslávii, jižní Francii a nekofkrat Itani.
Byl téžv Německu a Dánsku. Jeho literární ďlo nese patrné stopy těchto
cest. Zemiel náhle 2l. 7. |929 v Potšteiněnad Otlicí a pohiben je-v Brně.
K. Elgan Sokol je svjn životem i dílem spjat s rodnou Moravou. V celém prvním období své literárnÍ práce se vyrovnávď s ďlem svého
současníkaV. Mrštíka, jehož vlivy isou zňetelně patrrréve všech Sokolov!,ch
ranj'ch prÓzách. K M$tlkovi se ostatně několikrát vfátil i
iako kritik
a esejista.
postupně dospěl od drobnfch povídek k rozrrrěríÝm románťrm,
.Sokď
9d malÝch epickfch piíběhri k dynamickjm stavbámr od žánrovfch obtázk'i k dítťlmčešícímzávažnéspolečensképroblémy. Za pčeděl mezi těmito
dvěma 9$d9!ími je moŽno zhruba označit první světovou válku. V prvním
píšepievážně povídky a dojmy z cest (Děi, t9O43 Kresby, 1906; .uaioz,e
bouie, |9t|; Drobečcia drobečky,|9|9; Tuldhwy ldsky, L9L9). V tecnto
impresionisticky laděnfch dílkách, plnfch pŤírorlníholíčenía uchvácenl
scenériímoravské krajiny i cizích končin, se častonoňil do problematiky
rozjiďeného mládí s jeho citovjmi krizemi i boďliváckjmi- vzpourami.
Už zde však byl takéstrháván nespout{rnou šíňísvéhovyprávění 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 čtyŤmisvazky zamfšlené
pentalogie (pátf dfl TŤi studně teprve pÍipravoval) procMzi
netoďHavních postav, z nichž nejdťrleŽitější
jsou inžen1ir Pru' a jeho protihráč
Pavel Dvoňák. Jsou to vlastně ztělesněnéideje dobra az|a,na jejicižneustálfch vájemnfch stŤetnutíchautor demonstruie základní společenské
otázky
moderní doby. oba první ďly cyklu se čadík tzv. generačnímrománfirn;
zatimco dějištěmPŤíy,lalu
je venkovskéměsto, do jehožŽivota se promítají
novodobé sociální boje, ie rcmán Zlaté rouno - ze všech autorov}ch pracÍ
nejvíce zatiž..! reflexívnostía knižní ďďogičrrostí - mrštíkovsky-laděnjm
ličenímosudir moravsk ch studentťrv Prazi. Černlla áíl3Íje poiom téměč
apokalyptick1im obrazem sociální revolttce, kde vedle rozpoutanÝch
sil
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pŮsobt temné síly intrikántl' a dvoudÍlná
hladovÍch a zdecirrovanfch mas
pouště' k nížbylo lidstvo vybičováno
giggntické
kolonizaqi
Sahara utopií o
PŤestožetato ,,románová
piďdnění.
problém
hrozivÍ
ďit
vy
ootiebou
násilnfch děiovfch konprvkťr
fantastičnosti,
využivají
více
stále
Larnata..
podačilo
vytvoŤit pÍrsobivé
autolovi
se
strukcí a vnějškovéhonapětí, leckde
cizích
zernl, iichž
znalosti
uplatnil
také
v
nich
Sokol
charaktery.
obtazy i
cestách.
čďnÝch
na
nabyl
Ani ve 20. leteďr však Sokol zce|a neopustil žánr povídky. V několika
knihácb (Milosmé potltdhy, L923i Ákord života, |923; Z zrak ldsb|' |924'
jako napÍ. prÓzy z malého
aj.) uložil nejen drobné lyrické a intimní obrázky,
.ííu" o ptačímsvětě, ale i iadu emocionálrně silnfch piíběhŮ' motivicky
čerpajícíchz období prvď světové války, která s sebou pŤinášelautrpení
tělesnéi iluševnÍ.
Stranou prozaického ďla stoií několik Sokolovfch dramatickfch pokusú
(Ndmluz4l, prem. 1918; Moloch, prem. 1920; Slunoorat, 1928), vesměs
iexa"n ie současnostia tematicky se vížícíchk autorově prÓze. Sokol byl
jeho natrrrelu
ovšemvyprávěč a drama s pÍtsnfmi principy vfstavby nebylo
jako
Po
kritik.
ďouhéi léte
divadelní
vlastní. Zato však se více uplatĚoval
- právě tak
prosazovď
zde
a
život
sledoval v Lidovfch novinách divadelní
jako v práci teoretické a esejistické (soubor studií Proa proudu, 1907) .
realistické pojetí umění, ieho morá,lní tendenčnost a celkové vfchormé
pťrsobení.Ťedy tytéžpostuláty, 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 těžIštězejména 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.
jiné
Básníkťrv otec byl venkovskfm učitelem a regenschorim, mimo
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
jež se
smrt (r. 1879) a otcťrv novf sĎatek patiily k intenzívním zážitktrn,

