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hem k prost1fmazák|aďním životnímhodnotám; odmítánísoudopoměrri rlacháziprotějšek v odvážnévizi sprab1fchspolečensk1ích
vedlivějšíhouspoŤádánísvěta v utopickém Novém Království (napŤ. v básni Když vládla duše).Básnickf subjekt hledí s drivěrou
vstŤícnásiln;im sociálním pŤevratrim,kterénastolí novy svět (Ano,
s divokou a vj,skajícíradostí), tÍebažeho tvrdě znepokojují nebezpečíobsažená v možnéneshodě mezi idealistickfmi hlasateli humanity a zástupy stržen1fmipotŤebou pomsty a hmotného blahobytu ( PŤíchodprorokú)' Sovrividealistick1f socialismus se projevuje
v tom' že rozhoďujicí role pŤi pŤeměněsvěta je pŤipsána obrodě
duchovní a mravní. Podobně jako u BŤeziny, rrist sociálního optimismu se i zde opírá o sílícíutopické prvky v Sovově názorovém
vfchodisku. Kolektivistické monumentá|ni vize, často s epick1|m
daktylsky rytmovan volny
zabarvením,postavy prorokri i širok1il
verš zaŤazuiíUdolí Nového Království mezi básně vrcholného období českéhosymbolismu, podobně jako BŤezinovy RUCE a NeuSova navázal na
mannriv SEN o ZASTUPU ZOUFAJICICH.
tuto linii svétvorby ještě ve sbirce Dobrodružstvíodvahy (l906)'
ve které- v kontaktu s bouŤliv1fmsociálním děnímpočátku století
-využívá symbolistické metody v aktuálně politick;ích a sociálně
kritick;fch verších, zejména však v ríhrnnfch společensko-filozoficklch meditacích o bolestech a perspektivách moderního světa. Rétorická vymluvnost této sbírky vyp|lvá z je1iho společen.
sko-mesianistického zaméÍení.- Impresionistická a hudební
lyrika ostatních oddílri sbírky Ještějednou se vrátíme nemá v Sovově generaci pŤíméobdoby, jeb|ízká spíšepozdějšítvorbě Šrámkově a Tomalově; Sova sám na ni bezprostŤedněnavázal sbírkou
mč
LÁSKY A ŽIVoTA.
LYRIKA

JiskrynamoŤi. JosefVáclavSládek1880
Titul druhésbírkyJ. V. Sládka se odvolává na jeden z čast ch motivri jeho prvotiny Básně (|815), kde jiskŤenína moŤskéhladině je
reáln1fmvjemem z autorovy mladistvécesty do Spojenlch státri; bez
tétosouvislosti se v čeledruhé sbírky stává spíšmetaforou lyrické
básně, pojatéjako zábleskjasu na rozvlněnéhladině Života,na povrchu jeho temn ch hlubin.
Sbírka věnovaná autorov m rodičrimmá pět nepojmenovanych
oddíl , z toho čtyŤilyrické.Intimnílyrika je těsněspjatas událostmi
básníkovaživota:jedenáct měsícripo sĚatku, kterémupŤedcházelo
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dlouhé čekání,zemÍe|aroku 1874 Sládkova první žena Emílie pŤi
porodu; následovala létabolesti násobenévfčitkami,
nešťastném
teboť,vztahs Emílií nebyl vždy harmonick!. V roce 1878 se básník
seznámíIs 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 všudypŤítomnému vědomí smrti, krut ch zásahri nicoty proti bezbranné
kráse a mládí (napŤ'v heinovskéa nerudovskéstylizaci španělského
tématu Doia Inez) a k vyostŤen;fmkonfrontacím jarní pŤírody
a lidské melancholie pŤipojuje i skeptické hodnocení lidského života a jeho možností.HoŤe vrací lyrického mluvčíhok motivrim
puklého srdce a k romantickfm postavám, jako je bludn1f rytíŤ,
symbol věčnéhoneklidu, nebo bled1i panoš' kter1fjako u Máchy
rozmlouvá s pánem o ztracenémštěstía je pÍitahován pomyšlením
na sebevraždu.K romantick;|.m osamělcrim a cizinc m pŤiŤazuje
Sládek i svéhogeneračníhodruha, autora dobrodružnlch historicklch románri, ktery zemÍel na Kavkaze jako dobrovolník ruské
armády pÍítaženíproti Turkrim (Památce Bohumila Havlasy).Ye
veršíchčerpajícíchz niternějšíchzdrojri se prosazuje vyrovnany
a osobitji postoj' bolest ztrácí nadvládu už proto, žeje jasně a lakonicky pojmenována. V prvním oddílu rivodní báseí PŤišlo ke
mně žitívyslovuje odhodlání pŤijímatživot v dramatické rozpoÍnosti jeho sladkjch, hoŤk1fcha bolestn1Ích
stránek. Mužná vŤelost,
žal nepodvracejíci zák|ady osobnosti jsou určujícímiprožitky intimnějšíhodruhého oddílu, kter1|'sezcela soustŤed'ujek elegiím za
zemŤelou'Také zde pevnf lyric\f tvar prisobíjako nástroj k ovládnutí hoŤe,začIeněnibolesti do v1ístavbynovych a ryzíchhodnot životních' SevŤenosta kompoziční uzavŤenost ritvarri pŤipomínajících umělou píseĚnebo náhrobní nápis odpovídá Sládkovu jlžzde
doztávajícímu pojetí lyríky jako souhrnu zživotni látky (ne tedy
zachyceníokamžitéhoduševníhostavu).To nebránív užitíindividualizovanych, jemně odstíněnfch motiv nejen pŤizobrazení pÍírodních scenérií,ale zejménapÍi naznačeníprocesri psychick1fch:
pati.í sem jednak vyčitavá pŤipomínka nedorozumění v mladém
manŽelství(báseř Andante inspirovaná motivem z Beethovena)'
jednak teskně zaznamenanévědomí zapomítání: mrtvá se s uplj'váním časustává blednoucím obrazem (,,Dnes ještěvzpomínám,
všakv mlhách hyne / tvá podoba. . ...).- Na základě obdoby nálad
zapadá do druhého oddílu i balada StŤevíčkys erbenovskym námětem o štědrovečerní
věštběodchodu z domova, kter1fvšak neznamená sĚatek, ale smrt. P r otí zobr azenym v áŽnym událo stem tu
v kontrastu stojímluvní styl plny zdrobnělin a skoro tanečníuvoln ě n d a k t y l s k yr y t m u s .
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Pro nejlepšíbásně Sládkovy vlasteneckélyriky, soustŤeděnédo
zintimnění obecnfch prožitkri. I v patŤetíhooddílu' je pÍiznačné
tetick1fchvyznáních (napň. rivodní báseř Čechy) najdeme kompoz1énězávažnémomenty
oproštěnécitovosti, kde standardnítémaje
rázem vztaženo k niternosti mluvčího.(Tím spíšeto ovšem platí
o včelémposlání Jaroslavu Vrchlickému, kterévedle běžnéhoarze'
nálu oslavn1|'chveršriklade nejintimnějšípÍátelskéqfrazy') V podobném směru prisobí i rytmy a intonace spjatés lidovou písní.
Bolestné pochybnosti v dobách nerispěchri národního hnutí se
projevily v trpitelskémtÓnu mnoha verš , napŤ.ve Znělkách věnovanlch Janu Nerudovi, které svlm napril mytick;f-m,napril alegorickÝm wslovením národního osudu stoií mezi SLAVY DCEROU
jeho
a zi,ÉvÝ pÁrpČNÍtvtl. Ale SládkovďmuŽnost a sevŤenost
vyjadŤováníse i v tomto žánru prosadily v podobě pádnlch aforistick1ich formulací národního programu' poja|fch značněradikálně
(,,Je proti nám, kdo není s námi..)' obnova slovanského cítění
v době rusko-turecké války se promítá do patetick1fch vyzev Blíže
k sobě! a KupŤedu!.Ke zkušenosti z americké cesty s9 vrací epick1Í
vyjev Vystěhovalci (v defrnitivnímvydání vhodně pŤesunu|fdo ,BrÍsn{).
Bez pÍíméhovztahu k vlasteneckétematice je osobní světonázorová konfese v básni NevěŤím,která ve qfmluvnfch deklamačních
veršíchvyslovuje distanci od oficiálního náboženství,šlechtického
panstva, pokrytecklch hlasatelri humanity a od soudobé pozitivistickévědy: klade proti nim intimně pojatétradičníhodnoty' které Sládek spojoval pŤedevšíms venkovsk m lidem - práci, myšlenkové risilí, pravdivost, lásku.
Epika obsaženáve čtvrtémoddíluje žánrově znaÓně r znorodá
a vcelku málo vyznamná. Hálkovské balady se stiídajíse žánrov m
zobrazenímpňíznačnfchvesnicklch postav (Faráí z PodhoŤe,Starj,
kantor) v zábavném t6nu. List z kroniky 19. věku pŤedstavujezajímavy pokus o žurnalistickou epiku na aktuální témase sociálním
obsahem a protiaristokratick;im ostnem, bez opory v tradici se však
syrovou látku nepodaŤilo ztvárnit; Sládek v definitivním vydání
báseř vyŤadil. V básni Z dob roboty se poprvé vynoŤuje po..Stava
sedláka, pozděii pro Sládka tak drileŽitá (viz SELSKE PISNE
n ČpsrĚ ZNĚLKY). První vyznamnějšísoubor epicklch text
nacházíme však až v následující sbírceSvětlou stopou, kde Sládek
v kontaktu s dobově slavn1im viktoriánsk;fm básníkem A. Tennysonem a poučen zkušeností svého pŤítele Ju|ia Zeyera dospívá
v cyklu 1dyl k samostatnépodobě veršovanépovídky (Anna Potocká aj.).
Závěrečnlm oddílem se sbírka vrací na nejvlastnějšíSládkovo
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pole, k intimní lyrice. Tentokrát jsou to veršeinspirovanénovou
iá'ko.. a manželstvím.obnova životníchperspektiv a duševnípo.
hoda vyplfvající z porozumění s druhou lidskou bytostí piinášejí
rozjasnění nálad a zároye i pÍevahu písřovlch veršrive stylu milostné romance' Nedochází pŤitom k ochuzení, i zde vstupuje do
jediného zvrstveného prožitku několiken.f ciu milostné uchvácení
a idyla jsou pňedvedenyjako v1|sledekmravního usilování, zbyvají
i vzpomínky obou partner na jejich pŤedchozíhluboce zasahující
vztahy, na stará okouzlení, zklamání i zoufalství. V tomto zvrstvení
citu, kterf je v celé složitosti zahrnut do prrizračného,pevného
tvaru a vnitŤněho rozechvívá, jsou rozvinuty podněty z lyriky Nerudovy. Vzniká rovnoprávná protiváha druhého velkého lyrika
doby Jaroslava Vrchlického a zároveř je pŤedznamenána tvorba
moderních básníkri typu Tomanova. Podobně jako Neruda a Toman rozehrál i Sládek napětí mezi celistvou, harmonickou, na.
mnoze písřovou melodií rytmick1fch celkri (verš,sloka) a zvukovym obrysem jednotlivého slova, kterése hledí osamostatnit a vytrhnout z jednotnézvrrkovélinie. oproti Nerudovi, ktery zďttaznl|
Samostatnostslova, usiluje Sládek o vyrovnanost a dává většíváhu
sjednocujícímelodii veršea věty. Nikdy v tom všaknejde tak daleko
jako jeho současníci
Vrchlick1fa Cech; slovo neníu Sládka vybíráno tak' aby bez zadrhnutí zapadlo do širšíhokontextu. V daném
období to vedlo k tomu, žeSládek zristával ve stínu sv ch současníkri.Nebyl s to rozvinout jejich rétorickf patos, bránila mu v tom
jakási ,'zajíkavost..(jak to později nazvaII. B' Čapek)'která ovšem
jest i organick1fm pŤíznakem odstíněného,niternějšíhozprisobu
prožívání.
Později se právě tyto rysy staly pŤedpoklademvysokého
hodnocení Sládkovy tvorby a zdrojem jejích novfch aktualizací.
V literárním životě doby byla ovšemSládkova tvorba pŤijímána
pŤedevšímv kontextu poezie Vrchlického a Zeyerovy. V letech
vzniku Jisker na moŤi se dokonce centrem této formující se školy
stal právě Sládek, neboťse ujal časopisuLumír, kde pak po dvě desetiletípublikoval práce sv1fchdruhri a jejich následovníkri a kde
hájil program světověorientovanéhobásnictvíproti konzervativní
kritice požadující
omezenína domácí,ryze českouinspiraci' S obě.
ma jmenovanfmi básníky uzaviel v tétodobě i vŤeléosobnípŤátel.
ství.(Spolu s uveden mi veršiVrchlickému je v Jiskrách na moŤi
íbáseŤl'
Juliu Zeyerovi, opětza|oženána intimních motivech a vděčně pÍipomínajícímorální oporu v době, kdy krutá životní ztráta
znamenala i ohroženíSládkov1fch možností tvurčích.)
V druhém,definitivnímvydání vyňadil Sládek z Jisker na moňi
sedm básní ajiné dvě pŤipojil.Textovéripravyjsou vfraznějšíjen
u několika básní (zejménazmírněníritočnosti básně Nevěíínt).
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