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kovái_ SvatoilukČech
LďetínskÍ

temnf vous a vlas: / v rudézáÍi jako ďas / do stropu se t!čí..).Jeho
odpor - ve svépodstatě pasívní- zristáyá omezen citovanou Riegrovou devízou:brání svéprávo (demonstrace češstvíjakoobrany
starověkého práva byla v druhé polovině 19. století oblíbenfm li.
terárním motivem). Projevy aktivity kováŤovy jsou spíšedekorativní gestacíodporu fiiskŤícíse oko, dunivf hlas, pozvednutf perlík,
vztyčená postava), než vlastními činy v pravém smyslu slova.
Vzpoura je vykonána jin;fmi, kováňov mi druhy, jejichž společens{f status byl cizím světem pŤímovytvoŤen (nespokojen;fmi dělni
ky, navrátivšímise zbídačenlmi vystěhovalci, kterékapitál vyštval
za moie). Jin;fmi slovy: ani mravní drisledky činu porušujícihozákon nepadly v logice skladby na postavu symbolizující paÚiarale na lidi nové,zplozenénov1fmňádem.
chální, autentickéčešství,
I jejich zobrazeni je podrobeno dobové konvenci, prosazující se
v literatuŤe postupně, počínajelety šedesátfmi (v prÓze Pfleger-Moravsk;f, Arbes aj.), podle nížbylo dělnictvo piedstaveno zá.
sadně v nerozlišenémase,zatímco individualizovanost byla vyhrazena postavě dělnického vridce - obvykle v proletáŤskémprostiedí
sqfm privodem cizorodého -, opatňenévltaznymi rySy romaneskními:i v LešetínskémkováŤi se srážka tŤídvybíjív konvenčním
a pokleslém motivu pomsty svedenédívky.
Báseř vznikla poměrně rychle pro Nerudovu knihovnu Poetickfch besed,v nížvyšlajako l l. svazek pŤedvánocemi l883. Pronikaqf ohlas na ni upozornil státnínávladnictví: trestnísoud pražslf
v lednu 1884 naiidil konfiskaci sbírky a vyďaLzákazjejího rozšiŤování, protože knihou (v doslovném pŤepisurozsudku i s mluvnick mi prohňešky) ,,hledí se popudíti dělníky proti živnostníkrim..
a vybízeti k ,,činrimv zákonech zapovězenfc|t*, éímžbyl spáchán
pŤečin,,proti veŤejnémupokojí a Ťádri...Dílo zákrokem ještě víc
proslavenéšíŤilose dále v četn1fchopisech' l1 písníproniklo navíc
na veŤejnostv zhudebněníFrantiška Pjvody (l888)' a vesměszpopulárnělo, v roce 1892 se dostalo do Cech nelegálně americkévydání; teprve v roce l899 bylo dílo ríŤadypovoleno k novémuvydání
po obměnách a vypuštění několika inkriminovan ch míst. Jeho
popularita se projevila v ohlasech ve vytvarném umění (Vilém
Amort, Jaroslav Špillar)i v několika dramatizacích (Tomáš V.
Huben!, Marie L. Kiihnlová, Eduard Simek) a v operách (Stanislav Suda 1903 podle libreta Pavla Nebeskéhoa E. Simka, Karel
Weiss l9l9 podle libreta Ladislava Nováka). Ve svédobě masová
obliba aktualizovala v hodnotově ambivalentním dílejednoznačně
revoltujícísložku- nacionální' ale také(a později stále vfrazněji)
socialistickou.
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Lyrika láskya života.AntonínSova|907
Rozsáhlf soubor lyriky vznikajícíod r. l900je rozdělen do čtyŤnepojmenovanych oddílri. TŤi první mají shodnou' erotickou temati.
ku a lišíse jen směrem a intenzitou uměleckéstylizace; od jednoho
oddílu k dalšímustylizovanosti pŤib;fvá.Vzdálen1fm životopi5n1fm
pozadím je bolestně proŽivanákrize arozpad autorova manželství;
projevuje se to spíšenapjat1fmzaměŤenímpozornosti k milostnfm
vztahrim a k jejich trpklm stránkám nežkonfesemi subjektu nebo
bezprostÍedď mi záznamy citovlch stavri. Citlivá, intenzitu prožitku neoslabující,ale uvědomělá a všudypŤítomnáumělecká stylizace
(častov duchu soudobésecese,v duchu pohádky, alegorickéhov1fjevu apod.) dává tétopoezii nadosobní dosah a otvíráji ciziživotní
zkušenosti, ostatním lidem a jin;im osudrim. Erotická situace i ve
svébolesti a krutosti se ve vrcholnych veršíchsbírky (zejménavzá.
věru tŤetíhooddílu) jeví jako vzácn! klenot lidství: Sova ji utváŤí
slovem intenzívním,pečlivěvolenÝm a zaujatym' Stylizace naznačujei stálou pŤítomnostkulturní tradice v milostném prožitku' na
jehož dnešnípodobě spolupracuje jeho historie; uměleckézformování básní tedy nesloužípouze artistním ričelrim,nlbrž otvírá prrihledy k tušenlm dalšímhorizontrim lidského duchovního života
a mravního Ťádu.
S v1fsledky umělecky nejoriginálnějšími se tato objektivace
uskutečnilav lyrick1ích tvarech, kterésám autor nazyvá baladami
a kteréskutečněpŤedvádějíintimní děje (někdy i události tradičně
baladické' jako je společná sebevraždamilencri v básni nazvané
Balada), proměny vztah.i, nebo podávají portréty postav charakterizovan1|ch pŤedevšímpostojem k osudovému prožitku lásky.
Balady obvykle shrnují pŤíběhyuž se uzavírající,jež rrizn mi cestami a na základě tragické viny protagonistťr směŤujík deziluzi
a nenaplnění'To platí hlavně o těch baladách' v nichžbásník pozorně a s psychologickou prohloubenostísledujedobovérysy milostného ptožívání,snad i jako součástijisté společnégenerační
zkušenosti(báse Drama). Jde o prožitek formovan společenskfm
a kulturním ovzdušímpŤelomustoletís jeho vyostŤenounekonvenčnostía odvahou k životnímu experimentu, ale i otravnou
skepsía nezodpovědnymzahráváním s tím,co by mělo b;ft osudem
srdce (Balada z galantní toulky ) . Vždy však je pňítomn! autorsky
hlas, kter nekomentuje, ale i pňi konstatování hoŤk ch a bědn1Ích
skutečnostíje pln vŤelosti,okouzlení, smutku z nenaplněnlch
možnostíživotních.Lyrickému subjektuje cizíjakákoli blazeovanost,je bezelstnf a zranitelnj spolu se sq/mi hrdiny nebo za ně (na-

130

Lnika lásky a fivota- AntonínSova

pÍ. Hrdá bolest s pŤíznačn1fm
Sovoq|m motivem hry na housle).
VŤelost už zce|a pŤevažujev tom typu baladick1fch qfjevri, jež
složky lásky a
s žasem zachycuji dobově neohraničené,žíve|né
smyslnévášně v obrazech povahy téměŤmytické; spolu s hudebností veršeblvá v těchto pŤípadechvyužito i motivťrblízk1fchsoučasnémufantasknímu vytvarnému umění (básně Mladá láska, Jezero mládí aj.).oběma typrim balad je společnározechvělá dramajak z napjaté,vnitŤněrozporné,měnlivépovahy
tičnost,vypl1fvající
tlumočenéhocitu, tak z náznakového, pŤeryvanéhozprisobu jeho
vyslovení. (Méně pevnéa stylizovanépodoby a rozmanitějšítematiky nab1fvá balada v Sovově časově blizké Knize baladické aj.),
V básních těsněji spjatlch s osobními zážitky básníkovfmi je
o poznání vícehoŤkosti, ale i ta je zjemněna vzpomínkou i snahou
pochopit ženu,druhého člověka sjeho utrpením a touhou, smyslností, hŤíchemi zradou (báseĎ B.olestoklamán). Iako v pŤedchozí
sbírceJEŠTĚJEDNOU SE VRÁTÍME hraje aktivnírilohu pŤifor.
mování prožitku pŤíroda;tentokrát je však ěastěji zobrazena bez
impresionistického rozechvění, v stŤízliq|ch,pňesnfch, monumentálních obrysech (Dopis E, . . ze samoty nebo Do jezer stíny lesflpadaly). Sovav Lyrice lásky aživota vťrbecsměňujek stručnosti,k v!běru nejcharakterističtějšíchrys . oproti pŤedchozím sbírkám
ub1ivá odstiřujících a dokreslujícíchodboček,dochází k slohovému
oproštění.Jádro vlastního nebo cizího osudu b vá shrnuto v aforistickfch, skoro epigramaticklch formulacích. Sova vyuŽívá pŤevážně krátkého, pádného veršes pravidelnějšímrytmem a vynalézav m strofick;ímuspoŤádáním,spjat1|ms hudebními efekty. Spolu
s tradičnímimotivy erotické poezie pŤispíváto k tomu, že mnohé
básně pňipomínajítvarem umělou píseĎ (zejm. ve druhém oddílu,
napŤ.romance Píseúo ledovékrásnépanf . Vfstavba a členěníbásní
komponuje životnísituaci a její ohlas v nitrech lidí podle uměleckého Íádu vysoce náročnélyriky s jejími paralelismy, antitezemi,
refrény atd.
Do čtvrtéhooddílu sbírky zaňadil Sova svou časovou lyriku
z posledníchlet pŤedvydáním sbírky - většinou souhrnnécharakteristiky doby využívajícíkulturně historicklch symbolri a alegorií. Vypja|i patos velk1fchvizi a moráIníchkázání nedávn1fch1et
je tu vystŤídánsušším,
byť stále nesmiŤiteln;fmglosováním,které
kritizuje nerispěchy českévěci i kulturní aktivity Sovovy vlastní ge.
nerace na počátku nového stoletía trpce konstatuje všeobecnou
prázdnotu a nízkostsoudobéhoveÍejného
Života.(Je tu i polemika
s Macharovou oslavou antického Říma: proti zaujetíklasickou
krásou klade Sova svézaměiení k budoucnosti.)
Druhé vydání sbírky rozšíŤilautor o 10 básní;k vydáním po-
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Sova
T,wikeláskva žiyota
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smrtnfm pňipojujíještěeditoÍi- na základě pokynu v pozristalosti
autorově-24 dalšíchbásnístejnéhostylu a ze stejnédobyjako privodní sbírka.
Lyrika lásky a života se do jistémíry pŤibližujesoudobétvorbě
K. Tomana, kterf podobně s použitím
mladšígeneÍace,pŤedevším
prvkri klasické poetiky v hutn;fch zkratkách vyslovoval souhrny
intimníchosudŮ (ToRZo ZIVOTA a j.). V poezii Sovovy generace
1ze najítvzdálenou obdobu jen v lyrice F. X' Šaldy'kter..fse vrátil
k básnickétvorbě nedlouho po vydání Lyriky lásky a života.V díle
samého Sovy znamená sbírka driležitf mezník a umělecké vyvr.
cholení veškeréintimní lyriky z první poloviny autorovy tvorby.
Stala se součástíklasického odkazu moderní česképoezie.
mc

. JosefSvatoplukMachar1894
Magdaléna
Magdalénaje pokusem o znovuoživeníupadajícítradice českého
veršovanéhorománu. Machar využil tohoto žánru ke kombinaci
sentimentálního pŤíběhu prostitutky (vzďáIeny podklad našel
v dávném osobním zážítku:v rrrládíbásník pŤemluviljednu dívku,
aby opustila nevěstinec,pak se stala prodavačkou,ale postupně se
vrátila k starémuzprisobu života) s širok1fmkritick1fm obrazemžívota českéhomaloměsta.
Prostitutka Lucy je dcerou venkovského učitele,kterf po smrti
svéženyzpustl a začalvyužívatdcery k vlastní obživě,ažji donutil
odejítdo pražskéhovykŤičeného
domu. Tam se s nísetkává JiŤí,dědic venkovskéhostatku, a v návalu soucitu a dobromyslnostiji nezištněpŤemluví,aby zanecha|adosavadního zprisobu života. SvěŤí
ji svéfilantropické tetě, která si Lucy zamiluje a stará se o ni. Aby
ochránil Lucy pŤedjejímotcem,odjedou všichnina venkovskéhospodáňství.Lucy si s pomocí Íetyzvyká na novy život;náhle se i tam
znovu vynoŤíLucyin otec. JiÍího sice penězi odbude, a|e nezabrání
tomu, aby se v hospodě nerozhovoŤilo dceŤiněminulosti. od té
doby se Lucy stává pŤedmětemopovržení a také nezÍízené
zvédavosti maloměstskychdam. Na jednom z v1fletrimístníhonorace
s..'L}iy náhodou užaátíoa společnostia seLnámíse Se souchotináŤsklm ,jakobínem..,blvallm studentem,kter1fji varuje,žesoudobá společnostjí nikdy nedovolínávrat ke spoŤádanému
životu;
to burlemožnéteprvetehdy' aŽ současnyproh}n! Ťádse rozpadne
v trosky. Mezitím se JiŤírozhodne kandidovat na poslanie do

