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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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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
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Zemského sněmu' a to za opačnou Stranu, než se kterou dosud
Sympatizoval. Po jedné pŤedvolebníschrizi, jist si ríspěchema tozjaŤenspolečností,se pokusí zmocnit se Lucy, a ta, tozechvěna ještě
pohŤbemnově objevenéhopiítele souchotináŤe,rozhodne se skončitsvrij život.Prchá zpátky do Prahy, v rozhodnéchvíli všakzaváhá
a místo skoku do Vltavy se vrací tam, odkud odešla.
Fabule má tedy Ťaduznakri dožívajícichsentimentálních sociál.
ních pŤíběh . PŤestonesměŤujek vyvolání Soucitu s lidsk;ím utrpe.
ním, nybrž tvoŤídějovou osnovu' nanížserozyíjísatiricko-kritické
zobrazeni sociálních poměrri. Tento tÓn se ozyvá hned na začátku
vypravování, v popisu večerav pražsképáté čtvrti:zvony velebně
vyzvánéjisvéAve a v okně jednoho domuje vidět bělovlasou modlícíse staŤenku,,zníž
se brzy vyklube majitelka nevěstince.Podobně
si vypravěčvede i pŤi líčenílokálu, kďyž pÍedstavujejako jeho
hostypostavyliterárních ďě|J.Zeyera, Sv. Čecha,M' A. Šimáčka'
E. Krásnohorské aj. Ironíe silně zaznívá i pŤipňedstavováníJiňího
i pii stručnémportrétu vypravěče,ktery žáďá čtenáŤe,aby se nelekal, do jakého prostŤedího vede, neboťon sám, autor, je člověk
spoŤádan! a v podstatě šosák.Hned na začátku si takévypravěčvymáhá právo na vlastní glosování vyprávěné historie, na yo|nézacházeni s charaktery postav a na nepravděpodobnostvjejichjednání. Satirická složka románu vrcholí ve chvíli, kdy Lucy pÍicházi
do maloměsta (je v něm sice anonymně, ale s ňadou identifikujících
narážek zpodoben Brand1is n. Labem). Kritika postihuje jak
samotnéprostňedí,tak jeho morální zásady. Barvitě a se smyslem
pro detail autor líčíneplodn , pokryteck1f život maloměstsk1fch
paniček i klášternízprisob vychovy patricijsk;fch dívek; líčenípŤechází v kritiku zbahněl]|'chpoliticklch man]r maloměsta. S ritoč.
nou otevŤenostíbásník zachycuje vztah obou hlavních politickj'ch
stran a jim odpovídajícíchspolkri veterán , JiŤíhopolitickou bezpáteŤnostajeho frázovitépoliticképrojevy, na kter ch buduje svou
politickou kariéru; nezastavuje se ani pŤed skutečn1fmipostavami
českéhopolitického života (napň. některé narážky v textu Í1azÍačují,žedťrvěrníka obratně manévrujícíŤečník
z Prahy' pňijíždějící
pŤipravit volební boj' je mladočesk1iŽurnalista Ignát HoŤica).
V Magdaléně Machar oživil tradici romantické lyrickoepické
básně, zejménav tépodobě, jak ji známe z Puškinova Evženaoněgina. Zjejí faktury zachova| hlavně autorské vstupy, v nichž vypravěčoslovuje čtenáŤe'
komentuje vlastnívyprávění a rozvíjísvé
rívahy a polemiky' jež reagujína aktuální oÍázky častoani s dějem
bezprostňedněnesouvisející.
Na rozdíl od klasicklch poém tyto
pasáže nemají charakter lyrick1ích odstupri, nfbrž vnášejí do
skladby jednak prvky reflexe, jednak prvky žurnalismu, takže
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Magdalénaje plna soudob1fchpolitick;fch i vědeckfch problémri.
vypráI iinak Machar typ romanticképoémypodstatně pŤetvoŤil;
vlní i autorskévstupy směňujíjednotně k jedinému cíli, k ironickému zpochybněnizobrazované reality, k jejímu satirickémuzesměšnění'Ironie vypravěčeprovázi nejenpostavy pŤíběhu(ažnavážné
pasáŽe studenta-souchotináŤe a Lucy), ale vstupuje i do líčení
městskych prostŤedí(Praha i maloměsto).
Magdaléna vyšlav témžroce jako jiná Macharova kniha Zde by
měly kvéstrúže.Yní se básník obrátil k těm, kdo nejvícetrpí ve spo.
lečnosti'kženám, a v několika veršovanlch povídkách zobraz;i jejich hoŤk! osud. Tato časovásouvislost do značnémíry ovlivnila
taképohled soudobékritíky na Magdalénu. I v ní shledávala další
jen šíierozvedeny pňíkladženskéhoutrpení a vážněŤešenouotázku
o moŽnosti nápravy i tak klesléhotvora, jako je nevěstka. V tom se
setkávali kritikové nejrriznějšíhozaměŤení'jak ti' kdo knihu posuzovali kladně' tak i ti, kdo ji rozhoičeněodmítali.Konečnápodoba
Magdalény je ovšemvysledkem dlouhého vlvoje (první verze vznikala ještěza Macharovych stŤedoškolsklch studií), v němž se v!razně měnila jejípodoba, a to nejen pokud jde o veršovoustrukturu
(zrušenírfmri, opuštěníjambu ve prospěch trocheje, rozbití pravi.
deln1ch strof)' ale ivztahk básnic(fm školám a směrrim (od krajní
romantiky ke stále realističtějšímupojetí) a hlavně pokud jde
o žánrovy typ. od sentimentálního románku dospěla k točnépo.
litické a společenskésatiŤe s v slednou tezi, že prostitutka stojí
morálně v1Íše
nežcelá maloměstská společnost,pŤičemž
pŤíběhnevěstky tujen posloužiljako prostŤedektétosatiry. To ovšempod.
statně mění naziraci rihelna cel! pŤíběh.Magdaléna pŤestává blt
dalšímpŤíběhemzknlhy Zde by měly kvéstr že,autor v nínesleduje
specifickou ženskou otázkl, n1ibržopět, jako ve svérané poezti,
vynáší odsudek politického a morálního profilu měšťáckéspoiečnosti.
Magdalénou v 19. stoletívrcholí risilíčeskéliteratury o vytvoňení
novodobéhoveršovaného
společenského
románu a rozsáhléepické
veršované
skladby ze současnostivtibec.PŤesto'žetento vrchol pŤi.
cházíve chvíli, kdy se poezie s v1fjimkou Sv. Čechaod tohoto žánru
začínánadlouho odvracet, dosáhla Magdaléna širokéčtenáňské
obliby a stala se jedním z nejvícevydávan]ilch Macharoqfch děl.
zp

