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Ještě jednou se vrátíme - Antonín Sova
1900, 191,2

V definitivním uspoŤádání z r. |9|2 je sbírka Ještě jednou se vrátíme
tematicky i stylově jednotná, obsahuje pŤírodní a intimní lyriku'
napsanou z větší části v devadesát1|zch letech. V pŤírodní lyrice
vodního titulního oddílu pokračuje a vrcholí obdobná tvorba ňa-

dy pŤedchozích Sovovych sbírek (Z mého kraje, Soucit i vzdor aj.).
Hlavním pŤedmětem zobrazení je tu opět odlehlá kopcovitá krajina
autorova dětství na pomezi Českomoravské vysočiny a Jtžních
Čech; pro básnicky subjekt je místem klidu, ťrlevy a oproštění, zá-
roveĎ se však stává podnětem k aktivizaci smyslri jemně vnímají.
cích barvy' zvuky a vrině, či spíše jejich jedinečné, časově i místně
individualizované odstíny a kombinace. Soudob! q|voj Sovovy ly-
riky k symbolismu a k zacbycení skrytlch psychick1/ch stavri
a procesri se projevil stupĚovanou diferenciací v obrazu krajiny,
ktery se impresionisticky rozechvívá (velká pozornost je věnována
zejména světlu s jeho barevnymi odrazy a prchavym odstupĎová-
ním intenzity), vylehčuje a otvírá subjektivnímu citovému proživá-
ní. I ve svém souznění se subjektem se však pŤíroda nepojímájako
odraz nebo symbol duševních stavri: má svou vlastní rozmanitost,
a je-li podobna člověku, pak nesmírnou složitostí a rozlišeností
sqfch podob, ne tím, že by pŤejímala obsahy jeho prožitkri. V kon-
frontaci s bohatstvím piírodních situací se naopak teprve plně in-
dividualizuje ná|ada subjektu, která, pokud je vyslovena pŤímo,
vystupuje spíše v obecn1fch obrysech. Mezi člověkem a pňírodou se
rozvíjí jak1fsi tich;f dialog rovnoprávnlch partnerti, kter! nevylu-
čuje ani nesouhlas nálad. Subjekt pŤináší ovšem s sebou svou so-
ciální ,,městskou..zkušenost (reprezentovanou ve sbírce i několika
realisticklmi básněmi); ta je mu sice popudem, aby se do pŤírody
utíkal, zároveř mu však nikdy nedovolí v ní plně zakotvit.

obdobně diferencovany obraz kraje je obvykle aktivní složkou
i v básních oddílri erotické |yriky Samota milenc a Na rozchodu
s mládím.I zde je pŤíroda - a v prvním z těchto oddílri také láska -

zdrojem harmonick ch a uklidĎujících tÓnri ( Largo dlouh!,ch veče-
r 1. Prožitek milenecké dvojice, v níž oslovená Žena vždy má svrij
hlas' svou samostatnost stanovisek a citov1ych reakcí, je však indi-
vidualizován a dramatizován neklidem, vědomím pomíjivosti
aproŽíténebo očekávané deziluze. Neboťjen v iluzi a snu dospívají
intimní touhy subjektu spontánního naplnění: ve skutečném životě
je naplnění možné jen na základě risilí, pŤekonávání vnitňních
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i vnějších zábran. Milostn! cit mriže bÝt méně než pŤiroda rítočiš-
těm' pŤítomnost druhého v samotě je potenciálním zdrojem neladu.
V posledním oddílu (a stejně i v dialogu Zasněn!,flirt, zaÍazeném
iako samostatn1| oddíl) už dezí|uze, spjatá s ribytkem životních sil
á podzimem pŤírody, zcela pŤevládá; ani zďe to však nic nemění na
vŤelosti, na citovém rozechvění a vnitŤní opravdovosti mužova
hlasu. Erotika ve sbírce Ještě jednou se vrátíme vyslovila tedy in-
timní prožitky moderního subjektu v jejich nezávislosti na odo.
sobřujících prožitkov ch konvencích, sjejich snivostí a vnitňní ne-
jistotou, a nepodlehla pŤitom dobov m dekadentním náladám
a sty|ízacím' Její dramatičnost vychází z nitta člověka; neběží v ní
jen o zachycení okamžitfch stav , poukazuje se k pÍedpokladrim
a perspektivám milostného vztahu, jehož protagonisté mají už za
sebou svrij ,,pŤíběh.., své zázemí citového a názorového zrání i kul-
tivace, svrij zápas o osobitf postoj k základním životním otázkám.
V těchto procesech chvíle básně je v]ilslednicí i bodem obratu. S1o-
žité prožitky Sova svírá a sjednocuje citlivě vyvážen m a vždy nově
koncipovan1|'m básnick1fm tvarem, kter'.f v protikladu k rozechvě.
l;im slov m básně sugeruje oproštění, neproblematické uchvácení
Životem: v tvaru sv1fch básní je Sova odevzdán citu jako nepochyb-
né hodnotě. V tom má závažnov rilohu hudebnost verše. založená
často na dráždivém opakování hlásek i slov a na vynalézavfch
konfiguracích r1fmri a refrénri (napŤ. báseř Kdo vám tak zcuchal
tmavé vlasy o vztazích dvou lidí, jejichž lásky se navzájem minuly).
Z hudby se také rodí i vědomě iluzívní, polopohádkové obrazy vy.
sněnfch bytostí, symboly sebezapomínavého utonutí subjektu
v prchavém a reálně nedosaŽitelném milostném okouzleni ( Prin.
cezna Lyoleja).

K jednotnému ladění definitivního vydání z r. 1912jako sbírky
piírodní a intimní lyriky dospěla kniha teprve po zásadních změ-
nách. V l . vydání z r. 1900 bylo podstatně méně (o 58 čísel, z nichž
některá byla napsána i v mezidobí l900-l912) milostn1fch a pŤí-
rodních básní; všechny kromě samostatného Zasněného flirtuby|y
zaŤazeny v jediném, titulním oddílu. Vedle toho však 1. vydání Ještě
jednou se vrátíme obsahovalo žánrem i posláním zcela odlišné od.
díly Vybouíené smutky II, Náčrty k Vybouženj,m smutkúm a scénu
Mecenáš; to vše Sova ve Spisech zaiadl| do rozšíŤené podobv VY-
BOUŘENÝCH sMUTKŮ. Dále bvl v l ' vvdáni oaáil Úaoti No-
vého Královstyí se samostatnou rozsáhlou báiní Pííchod prorok , a
ty v definitivních spisech tvoŤí samostatnou sbírku. Tyto verše
pŤedstavují nov! postoj v sociálně reflexívní Sovově tvorbě, odlišnli
od pŤedchozích VYBoUŘBNÝcH SMUTKŮ. Společenská re-
volta tu Ztrácí točně asketick1f ráz a spojuje se s pozitivnímvzta-
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hem k prost1fmazák|aďním životním hodnotám; odmítání soudo-
b1fch společensk1ích poměrri rlacháziprotějšek v odvážné vizi spra-
vedlivějšího uspoŤádání světa v utopickém Novém Království (na-
pŤ. v básni Když vládla duše). Básnickf subjekt hledí s drivěrou
vstŤíc násiln;im sociálním pŤevratrim, které nastolí novy svět (Ano,
s divokou a vj,skající radostí) , tÍebaže ho tvrdě znepokojují nebez-
pečí obsažená v možné neshodě mezi idealistickfmi hlasateli hu-
manity a zástupy stržen1fmi potŤebou pomsty a hmotného blaho-
bytu ( PŤíchodprorokú) ' Sovrividealistick1f socialismus se projevuje
v tom' že rozhoďujicí role pŤi pŤeměně světa je pŤipsána obrodě
duchovní a mravní. Podobně jako u BŤeziny, rrist sociálního opti-
mismu se i zde opírá o sílící utopické prvky v Sovově názorovém
vfchodisku. Kolektivistické monumentá|ni vize, často s epick1|m
zabarvením, postavy prorokri i širok1il daktylsky rytmovan volny
verš zaŤazuií Udolí Nového Království mezi básně vrcholného ob-
dobí českého symbolismu, podobně jako BŤezinovy RUCE a Neu-
mannriv SEN o ZASTUPU ZOUFAJICICH. Sova navázal na
tuto linii své tvorby ještě ve sbirce Dobrodružství odvahy (l906)'
ve které - v kontaktu s bouŤliv1fm sociálním děním počátku století
-využívá symbolistické metody v aktuálně politick;ích a sociálně
kritick;fch verších, zejména však v ríhrnnfch společensko-filo-
zoficklch meditacích o bolestech a perspektivách moderního svě-
ta. Rétorická vymluvnost této sbírky vyp|lvá z je1iho společen.
sko-mesianistického zaméÍení. - Impresionistická a hudební
lyrika ostatních oddílri sbírky Ještě jednou se vrátíme nemá v So-
vově generaci pŤímé obdoby, jeb|ízká spíše pozdější tvorbě Šrám-
kově a Tomalově; Sova sám na ni bezprostŤedně navázal sbírkou
LYRIKA LÁSKY A ŽIVoTA. mč

Jiskry na moŤi . Josef Václav Sládek 1880
Titul druhé sbírky J. V. Sládka se odvolává na jeden z čast ch mo-
tivri jeho prvotiny Básně (|815), kde jiskŤení na moŤské hladině je
reáln1fm vjemem z autorovy mladistvé cesty do Spojenlch státri; bez
této souvislosti se v čele druhé sbírky stává spíš metaforou lyrické
básně, pojatéjako zábleskjasu na rozvlněné hladině Života, na po-
vrchu jeho temn ch hlubin.

Sbírka věnovaná autorov m rodičrim má pět nepojmenovanych
oddíl , z toho čtyŤi lyrické. Intimní lyrika je těsně spjata s událostmi
básníkova života: jedenáct měsícri po sĚatku, kterému pŤedcházelo
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dlouhé čekání, zemÍe|a roku 1874 Sládkova první žena Emílie pŤi
nešťastném porodu; následovala léta bolesti násobené vfčitkami,
teboť,vztah s Emílií nebyl vždy harmonick!. V roce 1878 se básník
seznámíI s Marií Veselou, která se o rok později stala jeho druhou
Ženou'

Ráz prvních dvou oddílri je určen žalem po skonu Emílie.
V obecn ch konfesích životního názotu (1. oddíl) se k všudypŤí-
tomnému vědomí smrti, krut ch zásahri nicoty proti bezbranné
kráse a mládí (napŤ' v heinovské a nerudovské stylizaci španělského
tématu Doia Inez) a k vyostŤen;fm konfrontacím jarní pŤírody
a lidské melancholie pŤipojuje i skeptické hodnocení lidského ži-
vota a jeho možností. HoŤe vrací lyrického mluvčího k motivrim
puklého srdce a k romantickfm postavám, jako je bludn1f rytíŤ,
symbol věčného neklidu, nebo bled1i panoš' kter1f jako u Máchy
rozmlouvá s pánem o ztraceném štěstí a je pÍitahován pomyšlením
na sebevraždu. K romantick;|.m osamělcrim a cizinc m pŤiŤazuje
Sládek i svého generačního druha, autora dobrodružnlch historic-
klch románri, ktery zemÍel na Kavkaze jako dobrovolník ruské
armády pÍítažení proti Turkrim (Památce Bohumila Havlasy).Ye
verších čerpajících z niternějších zdrojri se prosazuje vyrovnany
a osobitji postoj' bolest ztrácí nadvládu už proto, že je jasně a la-
konicky pojmenována. V prvním oddílu rivodní báseí PŤišlo ke
mně žití vyslovuje odhodlání pŤijímat život v dramatické rozpoÍ-
nosti jeho sladkjch, hoŤk1fch a bolestn1Ích stránek. Mužná vŤelost,
žal nepodvracejíci zák|ady osobnosti jsou určujícími prožitky in-
timnějšího druhého oddílu, kter1|'se zcela soustŤed'uje k elegiím za
zemŤelou' Také zde pevnf lyric\f tvar prisobí jako nástroj k ovlád-
nutí hoŤe, začIeněni bolesti do v1ístavby novych a ryzích hodnot ži-
votních' SevŤenost a kompoziční uzavŤenost ritvarri pŤipomínají-
cích umělou píseĚ nebo náhrobní nápis odpovídá Sládkovu jlžzde
doztávajícímu pojetí lyríky jako souhrnu zživotni látky (ne tedy
zachycení okamžitého duševního stavu). To nebrání v užití indivi-
dualizovanych, jemně odstíněnfch motiv nejen pŤi zobrazení pÍí-
rodních scenérií, ale zejména pÍi naznačení procesri psychick1fch:
pati.í sem jednak vyčitavá pŤipomínka nedorozumění v mladém
manŽelství (báseř Andante inspirovaná motivem z Beethovena)'
jednak teskně zaznamenané vědomí zapomítání: mrtvá se s uplj'-
váním času stává blednoucím obrazem (,,Dnes ještě vzpomínám,
však v mlhách hyne / tvá podoba. . ...). - Na základě obdoby nálad
zapadá do druhého oddílu i balada StŤevíčky s erbenovskym ná-
mětem o štědrovečerní věštbě odchodu z domova, kter1f však ne-
znamená sĚatek, ale smrt. P r otí zobr azenym v áŽny m událo stem tu
v kontrastu stojí mluvní styl plny zdrobnělin a skoro taneční uvol-
něn dakty lsky rytmus.




