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žádoucí a neádoucí podobu českého šlechtice. Některé povídky pčekrafuj|
tizkj' tendenčrrí a tezoviqi rámec, napÍ. Čten bratrsfua 

"" 
'uet" praŽské

chudiny a drobnfch Lidl za Bachova absolutismu v 50. letech a zvláště
Latinsk babička (1883). Tato povídka si získala oblibu pňedevším pro svou
první část' iadu starosvětsky pťrvabnj'ch vfjevťr ze života parvisiy (Žáka
první tčídy) mladoboleslavského gymnázia. I.askavá a vzdělaná- matka
studentťr, ',latinská babička.., u níŽ je chlapec na bytě, měla životní pied-
lohu v postavě autorova studentského a|ád|. Ze Schulzovfch historickych
pr6z byla hodně čtena Nymburská rychta (|886). Je to dějově poutavé
v1právění z počátku 14. století o odboji nymburskfch měšťanťr a &ohích
českfch šlechticťr proti cizím, národnostně i bospodáŤsky agresívním
usedlíkťrm v čele s kupcem holandského pÍrvodu Mikulášem onlinem.

Josef Václav Sládek
/  7845-ts12 /

Básník' pÍekladatel a organ|zátor literárního žtvota. českou
kulturu obohat|! pledevším jako umětec, kterf ve své tvorbě
s|učova| tendence na první pohIed protichŮdně. tumÍrovskf kutt
ideá|u a vytŤibeného uměteckého tvaru s bezprost}edností
a Prostotou charakteristickou pro |idovou píseil. Touto formou
vypověděl svou víru ve vykupující hodnoty soucitu, statečnosti
a práce.

Narodil se 27. l0. 1845 ve Zbitoze iako syn zednického mistra;
matka pocházela z malého hospodáŤství a pekďswí. Prožíval dětství mezi
venkovskjn'i lidmi, v prostčeď takŤka ještě starosvětském. Rázovité figurky
a hlavně písně rodného Berounska oživil pozděii ve svfch ohlasovfch1bír-
kácb (Srarosoětské plmičky a jiné plně, Směska, oboií i891). S léty a s pfi-
bjvajícím pievážně trpk}rm životním poznánirn se mu venkovské prostňedí
stávalo stále draŽším, ievilo se ideálnějšlm. Ne že by neviděl 

"h.'dob.,,zaostalost a těžkf život svého rodného kraje, kter'f donutil tak mnohé
i k tidělu vystěhovďcťr. Rozhodující bylo však pro básníka něco jiného.
Do pčedstavy rolníka spjatého se svou pťrdou, těžce, ďe s láskou obdělá.
vanou' blízkého ještě !čírodě a neporušené traďci, vloŽil všechnu svou
naději' že usilování jednotlivce múŽe mÍt svŮj p|nÍ a zťeteln!'nadosobní
smysl. Stylizoval se do rolníkova životního postoje i písĎového vlrazu
(jako se později stylizoval Petr Bezruč do postavy slezského ,,kovkopa..
a barda), a vyjádčil tak s velkou ričinností své pojetí národní odotnosti
a lidského ridělu vťrbec (Sekké písně a České zněthg, t89O).

Dčive než vykrystalizoval tento ristŤední básnickf symbol, prošel autor

SetskÍch ptsď rtrajmi ŽivotnÍmi zkouškami 8 cest'mi tvťlrčlho hledání.

Po ukončění Akademického gyÚÍá2;.a se rozltoď studovat pĚíror{.ní vědy

a veďe toho též cizt jazyky a literatury . i za cenu, že se bude muset na

studiícb uživit sám. Rodiče mu nakonec svou ponloc neodepÍeli. Z Ptahy

odiížděl často nemocnf Sládek dom{r. oblibuje si poezii Byronovu' Brrrn-

sovu, zapisuie si místní pověsti, zkouší ,,dělat písničky.. v duchu lidové

po"x". ž"ui 
" 

těmito pokusy vlasmě ul'.a'gymnáziu, kde v iednom lite-

;ilí- kroužku po^J též Švatopluka Čecba. Čechovy a Sládkovy verše

určily tÓn almanachu Ruch,ktet! - z iniciativy Sládkovy a za ieho redaktor-

.*1 - yyaaa uprostÍed bouŤlivého roku 1868, v době manifestací za ěeské

"áu 
pia"o, ,,člske omhdina k upomÍnce na založení Nfuodníbo divaďa...

VeďeoblasŮlidovépoezie,pievážněsmilostnoutematikou,píšeSládek
doRuchuhoikéa burcuiícíverševlastenecké.Jeiichnnohomluvnost

" 
l.*'i"tj' patos nevyhovovaly zcďa, jak se později ukázalo, Sládkovu

básnickému zarrěÍení. Avšak něco z těchto ruchovskfch začátktr v jeho

poezii zírstďo: jakási zantcenost básnickébo gesta' v němž iako by po

oproštěné poetice generace bezprosďedně piedcMzející (po Nerudovi

".rrato,,i, 
t 

"i.z 
.rt sua.* b""opo. blthe neŽ Čech) znovu, v jiné

podobě ožíval buďtelskf patos vlastenecké lyriky Kollárovy.

Naděie v obrat nfuodních poměrú se nenaplĎovaly. V mladé generaci

sílily pocity nespokojenosti, světobolu; u Sládka byly navÍc Živeny až cho-

rouio" pŤecitlivělostí. Piekonat ii, nabÝt rozhled a získat pevnf životní cíl -

takovÍ byl vlastní prog!8E Sládkovy cesty do Ameriky v létě roku 1868.

.Rozboď se k ní na vywánlchicagsk!'bo obchodnika, jehož syna měl učit

češtině. V Americe pobyl dva roky. Živil se jako redaktor českfcb novin,

učitel polskfch dětí, pracÍ na farmách i jako nádeník na jedné mississippské

loď. Plavbá pies oceán a pouť napŤíč Amerikou od Michiganského jezera

až k Mexickému zá|ivu,poznání iinÝch, v mnohém svobodněiších společen-

'tÝcn po-e' ' ate téí stÍDú amelické civilizace, postavení donedávna

zolocáÝctr černochtr a krutébo ridělu takika iiž vyhubenÝch indiánskÝch

kmentr . tato bohatá zkušenost vybranila Sládkovy lázory a utwdila ho

v piedsevzetí stát se básnlkem.
Vfznamněi inežvčláncÍch,fejetonechavzpomínkách(sebranj ,ch

po,oo*edod.'ousvazkiAmeicklchobrázh1)seuplatnilyautorovyame'ric-
ické zážitky v první kntze Básni (1875). V ní a v následuiících Jiskrách na

zoff (1880) s" áa'oity ieště dalšÍ, pro Sládkovu tvorbu rozhodující ávotní

okolnosti. Po několika letech čekání, v nicffi usiluje mladf básník po

náwatudovlastiojistébmotnézaiištění-nejprvevredakciNárodních
listú, potom trvaleii jako profesor angli&iny -, uzavlr:á v r. 1873 sliatek

s Emttit Nedvídkovou. Rok nato umírá Emílie po porodu mnvého dítěte.

Poněkol ika letechosaměnírozhoďseSládekprodru}rémanŽelství.
Na léávněmpohoduapos i l uvechví l í chs t á l e sezho ršu i í cíne rvové
nemoci, avšak životnÍ otíes, jímž prošel, obráží se v jeho verších až do

konce. (ZemÍel ve Zbiroze 28. 6. 19|2).
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žádoucí a neádoucí podobu českého šlechtice. Některé povídky piekračují
rizlqf tendenčrrí a tezovit!' rámec: napÍ. Člen bratrstva ze světa pražské
chudiny a drobnj'ch lidí za Bachova absolutisrrru v 50. letech a zvláště
Latinskd babičha (1883). Tato povídka si získala oblibu pťedevším pro svou
první část' iadu starosvětsky pťrvabnj'ch vfjevu zs' života parvisty (žáka
první ďídy) mladoboleslavského gymrrázia. Laskavá a vzdělaná matka
studentťr, ''latinská babička.., u níž je chlapec na bytě, měla Životnl pňed-
lohu v postavě autorova studentského m|ádL. Ze Schutzov}ch historickj.ch
prÓz byla hodně čtena Nymbursk rychta (1886). Je to dějově poutavé
vyprávění z počátku 14. století o odboji nymburskj,ch měšťanir a okolních
českfch šlechticťr proti cizím, národnostně i hospodáťsky agresívnim
usedlíktrm v čele s kupcem holandského pťrvodu Mikulášem Onlinem.

Josef Václav Sládek
/r845-19L2/

BásnÍk' pÍekladatel a organizátor Iiterárního života. českou
kulturu'obohati| pÍedevším iako umělec, ktérÝ ve své tvorbě
s|učoval tendenco na první pohled protich dné - tumírovskÍ kult
ideá|u a vytťíbeného uměteckého tvaru s bezprostÍedností
a prostotou charakteristickou pro |idovou píselí. Touto íormou
vypovědě| sYou vÍru ve vykupuiící hodnoty soucitu, statečnosti
a práce.

Narodil se 27. l0. 1845 ve Zbitoze jako syn zednického mistra;
matka pocházela z malého hospodáŤswí a pekďství. ProŽíval dětství mezi
venkovskjmi lidmi, v prostňedí takŤka ještě starosvětském. Rázovité figurky
a hlavně písně rodného Betounska oživil později ve sqfch ohlasovj'ctrsbír-
kách (Srarosuětské písničky ajiné písně, Směsha, obojí 1891). S léty a s pŤi-
bjvajícím pňevážně trpkÍm Životním poznáním se rnu venkovské prostiedí
stávďo stále dražším, jevilo se ideálnějšÍm. Ne že by neviděl chudobu,
zaostalost a těžkj' život svého rodného kraje, kter'jl donutil tak mnohé
i k Údělu vystěhovalcťr. Rozhodující bylo však pro básníka něco jiného.
Do pčedstavy rolníka spjatého $e svou pridou, těžce, ale s láskou obdělá.
vanou, blízkého ještě liírodě a neporušené ttaďci, vložil všeclrnu svou
naději' že usilování jednotlivce mťrže mít svÍrj plnf a zťeteln1 nadosobní
smysl. Stylizoval se do rolníkova Životniho postoie i písůového vlrazu
(jako se později stylizoval Petr Bezruč do postavy slezského ,,kovkopa..
a barda)' a vyjádiil tak s velkou ričinností své poietí národní odolnosti
a lidského ridělu vťrbec (Selské pisně a České znělky, |890),

Dčíve neŽ vykrystalizoval tento ristiední básnickf symbol, prošel autor

Selskfch písní rťrznÍmi živomími zkouškami a cestami tv rčího hledání.

po otooc"''r Akadenickébo gyrnlázia se rozhoď studovat piírodní vědy

" 
u"o" toho též azl- jazyky 

" 
lit.""to'y - i za cenu, že se bude muset na

'."aii"r' uživit sám. noáiee mu nakonec svou pomoc neodepieli. Z Ptahy

"izaa 
často nemocnf Sládek domir. oblibuje si poezii Byronovu, Bum-

sow, zapisuie si místní pověsti, zko.uš!.,,dělat písničky.. v dr'chu lidové

po,"á". ž^u 
"těmito 

po.to'y víastně už na gymnáziu, kde v iednom lite-

;á""í"' kroužku po^J též švatopluka Čecha. Čechovy a Sládkovy verše
.*eirv.o"alnana.chuRttch,ktetÝ-zinicia1i1vSládkovyazajehoredaktor-

[u| 1 oyaaa uprosďed boďlivého roku 1868, v době manifestací za české

,iá*i piauo, ,,č}ská omladina k upomÍnce na za|ožerlť, Národního divaďa...

Vedle ohlastr lidové poezie, prevážně s milostnou tematikou, píše Sládek

do Ruchu hoiké a uurcuiicr verše vlastenecké. Jeiich mnohomluvnost

"J.e''i"r.y 
patos nevyhovovaly zcela, |ak se později ukázalo''Sládkovu

La,oi"ke-o-"aměňent. Avšak něco z těchto ruchovskfch začátktr v jeho

pi.Iii 
"t.'.a": 

iakási zanícenost básnického gesta' v něm! ia!9 bv. no

iprostené poetice generace bezprostňedně piedcházející (po Nerudovi

"-rrato"i, 
} 

"i-z 
*et sua"t bezesporu blíže než Čech) znovu, v jiné

p"a"ue oítvď buďtelskj' patos vlastenecké lyriky Kollárovy.
. 

Ňaděie v obrat naroanjch poměrŮ se nenaplllovaly. V mladé generaci

'irirv po"i.v nespokojenosti, siětobolu; u slá{ka byly navíc Živeny aŽ.cho-

; ;" precitrvetostt. Pčekonat ii, nabÍt rozhled a získat pevnj'živomí cíl -

takovf byl vlasmÍ prcgÍam Sládkovy cesty do Ameriky v létě roku 1868.

.Rozhodl se k ní na vyzvaa chicagského obchodníka, |ehož syna měl učit

češtině. V Americe pobyl dva rot<y. Živit se jako redaktor českÍ'ch novin'

učitel polskÝch dětt, pract na farmdch i iako nádeník na jedné mississippské

roai. pr""u" pies oceán a pouť napiíč Amerikou od Michiganského jezera

až k Mexickému zálivu, poznáď iinj'ctr, v mnohém svobodnějších společen-

skfch poměrt, ate táz stíntt americké civilizace, postavení donedávna

zoloeenyctr černochrr a krutého ridělu takčka iiž vyhubenfch indiánskfch

kmentr - tato bohatá zkušenost vybranila Sládkovy názoty a utwdila ho

v pňedsevzetí stát se básníkem.
Vfznamněii než v článcích, fejetonech a vzpomínkách (sebranÝch

posá"*ě do d,,o usvazkfJ Ameriikgch obrazkt) se uplamily autoÍovy americ-

iictJ zazi*v v první knize Bdsnl (1875). v ní a v následujících Jiskrdch na

zo 
.(1880).se odrazity ještě další, pro sHdk9yu tvorbu rozhoďující životnÍ

okolnost i .Poněkol ika letechčekání,vnichžusi lu jemladfbásníkpo
náwatu do vlasti o iisté hmotné zajištěni - nejprve v redakci Národních

ti,it, po.o- trvaleii jako profesor anďŤi".y -, uzav7tá v r. 1873 sitatek

s Emllií Nedvídkovou. no.t nato umírá Emílie po porodu mrtvého dítěte.

Po několika letech osamění rozhoď se Sládek pro druhé manželství.

Nalézá v něm pohodu a posilu ve chvílích stále se zhoršující nervové

nemoci, avšak životni otie;, iímž prošel, obráží se v jeho verších až do

konce. (ZemÍe]r ve Zbitoze 28. 6. L9l2).
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R. 1877 se Sládek ujal (na více neŽ dvacet let) fÍzení časopisu Lwnlr,
Sousďedil kolem něho steinojmennou básnickou skupinu, v jejírnž čele stáli
Jaroslav Vrchlickf a Julius Zeyer. Y jejich"púvodní tvorbě i pňekladech
se česká poezie programově vyrovnávala s podněty cizích literatur, s velkou
pĚítornností a minulostí lidské (hlavně ewopské) kultury, jejíž ideá|y mělo -
podle pňesvědčenÍ lumírovcťr - stťežit a hlásat pŤedevším uměni. Kult
umění a umělectví osvobozeného od veškeré služebnosti byl pŤíčinou
častfch sporťr Lumíra s tzv. směrem národním, iehož tribunou byl časopis
osvěta. Svou mnohostÍannou tvorbou, udávající ráz české literatuie
70. a 80. let' prokázali lumírovci, jak oprávněnj'a pro další rozvoj českého
básnictví potčebnÍ'byl jejich proglam svébytnosti urnění; splůovďi ostatně
v nejednom ohledu po svém i poŽadavek literatury obrácené k současnému
Životu národa. Z doce|a jiné strany se s Lumírem utkaia básnická generace
nastupující do literatury na sklonku století s heslem opravdovosti subiektiv-
ního viděnl a prožitku. Té již pÍipadala lumírovská worba v mnohém aka-
demická' knižní, pÍejímající bez vlastního zaujeti cizí podněty. Sládek iako
mluvčí a kritik celé skupiny se často ocital ve stŤedu literámích bojťr. Ved|
ie za své pťátele a ovšem za pfogram svého časopisu, kterj' sám splĚoval
v prvé čadě v'znamnjmi pÍeklady. Uveď k nám mj. Longfellowovu
Píseú o Hiawatě,Vllbor z písnt abalad Robena Burnse a 33 svazkťr drama-
tickjlch děl v. Shakespeara. Vfbor z drobnějších piekladtr básníkťr anglo-
americkj,ch i slovanslc!'ch zďadil do svj'ch Spisťl bdsnick ch (|907).

V pťrvodní worbě se Sládek na první pohled od svj,ch lumírovsk!'ch
druhťr odlišuje. Nesetkáme se u něho s tou šÍňí látek a pestrostí foÍem, spíše
s několika málo opakujícími se situacemi a motivy' iejichž vfznam básník
hloubí soustieděním nemnoha slov za pomoci vcelku jedaoduchfch vjra-
zovfch prostňedkfr. Avšak víra v povznášející moc umění a všelidskj'ch
ideál jej s lumírovci spojovala. Pochyboval-li občas o ní, pak jenom proto,
aby ji piizprtsobil svému mravnímu poieti Života a rikolu básníka; ten má
bft podle jeho slov ,,srdcem člověka.., hlasem zapomínané nebo i usvědču-
iící lidskosti uprostŤed šeré a netadostné skutečnosti.

V sbírkách Soětlou stopou (|88l), Na prahu ráje (|883)' Ze žiaota (|884)
a Sluncern a stínem (1887) se Sládkova poezie tematicky a žánrově obohacuje,
prochází pod vlivem současnfch básnickfch vfbojťt obdobím zkoušenl
a tŤíbení vftazovj'ch forem. Zároverl se ustaluje v polohách sobě vlastních.
Sládek zťrstává piedevším básníkem ,,slova zjizveného bolestí.., jdoucím
,,za zhuštěnou jadrností, skoro za gnÓmou.. (Šalda). objevuií se sice
pozoruhodné pokusy o rozrrrěrnější veršovanou básnickou povídku (Jaz
Lanač, Anna Potockd aj. ve sbírce Světlou stopou), ale i v nich se uplatlluje
neivftazněji Sládktrv lyrickf sklon. Vyhovuie mu nejvíce sevňenj' ritvar
sonetu (k načrtnutí drobného vj'jevu, podobenství nebo básnické rivahy)
a píseĎ, promlouvající spíše sugestivním náznakem než pÍímo vyslovenou
myšlenkou. Schopnost vyhrotit sebemenší detail, prosté životní pozorování
nebo sdělení myšlenky a citu k intenzívnímu napětí, jež se nás dotkne sou-

časnou pťítomností života a smrti, naděie a ieiího ohrožení či zinďení'

['í"ari" presvědčivém činku neienom verštr osobního hoŤe a elegického

ffi'-*in]aJua,K'* d,ělem, ďe též o silné ričinnosti velké části Sládkovy

poezie vlastenecké a .o"iar"i, rozseté po všech jmenovaofch sbírkách.

štále častěii s" u oi"ul.yooroii motiw domova, dětswí, venkovského života;

prosazuie se básďkova;;"í" p" áělesntni tladnÝch životních hodnot.

šua"t tíhne k iistotám u.ot.ou.ter,o člověka a k pŤirozenosti jeho estetické-

ho cítěď. A pŤece p,";;;;;k..,oo',. rozhofu, není již pŤirozeně daná,

ie toužená 
" 

.ooo-.,,.".li]oi*n ua,,,it"*. Sládkťrv ,,seďák.. má ve svfch

vj,znamech obsá|bnout 
"s" 

' er* se na Životní pouti setkává a bude setkávat

o'o#,onou.h 
verštr pro d.ěti (Z!at!l mtij, L887; SkŤig nčí pímě, !888;

Zoony a zaonky,1894);;;ichz."*!l ^a".ti poetiky lidové písně a Ťí-

kadla a pŤiblížil ," - "í;;; 
k.*Ýí.ot z našich básníktr piedtím - malému

čtenáči hravostí, .o"-","*íji'j,m lyricklm c{těním, a po sbírkách ohlaso-

vé poezie, ieiimŽ dosrovlm l',' p a smutečni .(č. 
190l), obnowjící staro-

bylou traďci riaoue poii"iJ-po""i", n^,7,1,il Sbdek na subiektivněiší

polohy své pňedchoz';;;o" í zavjrecnÝch sbírkách (V zimním slunci'

L897; Za soumraku, poí;|i"z pnlhy zleis,tl - Nooé setské pině a Léthé

a jiné bdsně -, 1909) obzírá básník s vyfovnanou moudrostí Život. Tíhu

sociální pňítomnostr 
"v.",i.Ň. 

r"'i""vanou baladou nebo drobnjmi vÍ.ievy'

vÍmluvnÝmi bezprostŤední iečisvÍch konttastfr a náznaktr. Také v intfunní

lyrice dospívá k co 
""i.rei'-Úsr 

."k,",... 
Vyrovnáváni tidského subjektu

s věčnÍm ťytmem uv.i.'. .iá'a tématem šuakouy pozdní meďtativní

lyriky. Sílící melodičrrost veršir toto téma ptovbzi a spoluvyiadfuie. Casto

se zde setkáme s ustále-riou ieuoz".,.t.o,, symbolikou; Sládek ií wiskuje ráz

zcela určitého o.ou',rt,o-""uetí. VÝchodigkem a cílem všeho ie mu btrh'

podobnf traďční pr.á-."'!, kterou o rrěm měl venkovskÍ' člověk' birh'

kterf odplatí poctivé 
" 

'p'"i'"ar'e a v$91rqr z bolesti; ieště častěii ie to

však sama zemé, ,,z;.;'ilšd"á maika..,-;ei íž ďat, stesk, v sobě básník

nese a ponese až do jl;iJ;l ;'i ,pty.,.. Život člověka pŤipodobůoval

Sládek často ke ,oo*.l-iéuo i ^., vhozeuému do brázdy, které vydá

rirodu a vrací se ao 
".*e,-t 

matce a obnovitelce všeho Života.

Karel Elgart Sokol
/  t87 4-]-929 /

PÍedstavite| moravské rea| isti cké prčtzy, iehoŽ tvorba od statickf ch

povídek . polo"",topi-,,,y"r,,"po".aží lÍjrostla v rozsáh lá románová

díta. Psat též dramata a,posooil jako divade|ní kritik.

Vlastním iménem Karel Elgart. Narodil se iako syn hostinského v lvan-



s s238 239
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 česká poezie programowě vyrovnávala s pod.'ety cizích literatur, ' u.tto.,pňítomností a minulostí tidské (hlavně evropské) ť.iltury, jejiž ideaív mllo -
podle pňesvědčení lumírovcťr - stťežit a hlásat pčedevším uměni. Kutt
umění a umělectví osvobozeného od veškeré služebnosti tyt |iteino.,častj'ch sporťr Lumíra s tzv. směrem národním, jehož tribuno"ívr-l"'opi'
osvěta. Svou mnohostrarrnou tvorbou, udávající ráz české literatuče
70. a 80. let, prokázali lumírovci, jak oprávněnj' a pro další rozvoj českého
básnictví potťebn]|' byt jejich progtam svébytnosti umění; splrlovaii ostatně
v nelednom ohledu po svém i poŽadavek literatury obrácené k současnému
životu národa. Z doce|a jiné strany se s Lumírem utkala básnická g"i"""""
nasťupuiící do literatury na sklonku století s heslem opravdovosti .,iu'.t,iu-
ního vidění a prožitku. Té již pňipadala lumírovská tvorba v mnoheá ata-
demická' knižní, piejímající bez vlastního zaujeti cizí podněty. Sládek jako
rnluvčÍ a kritik celé skupiny se často ocital ve sďedu literamich uoitr. vealje za své pťátele a ovšem za program svého časopisu, kterr sám áphoval
v prvé čadě qfznamnlmi pčeklady. Uvedl k nrím mj. Longfďiowovu
Písež o Hiawatě, Vllbor z písní a batad Robetta Burnse a 33 svazÍťr drama.tickfch děl s7. Shakespeara. Vj'bor z drobnějších piekladťr tas''it,:, 

"ogro-americkj'ch i slovanskj'ch zaňadil do svj.ch Spisťl btisnick!,ch (|9O7),
V pťrvodní tvorbě se Sládek na první pot't.a oa svi,ctr 

-lumíiovskj,ch

druhŮ odlišuje. Nesetkáme se u něhos to.' šíči látek a pesirostí forem, spišes.několika málo opakujícími se 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 občas o ní, pak 1",,o* |io.o,aby ji pŤizpťrsobil svému mravnímu pojetí Života a rikolu básníka; ten ma
lrt g9!te jeho slov ,,srdcem člověka.! hlasem zapomínané nebo i usvědču-jící lidskosti uprostied šeré a netadostné skutečrrosti.

V sbírkách Szlětlou stopou (|88I), Na prahu ráje (1883), Ze života (|884)
a Sluncem a 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 pťedevšÍm básníkem ,,slova ájizveného bolestí..' idoucím
''za zhuštěnou jadrností, skoro za gnÓmou.; (Šalda). oul.""ir,'.-'i""
pozoruhodné pokusy o rozměrnější veršovanou básnickou 

.po,iayi 
Go,LT?č, Anna Potockti aj. ve sbírce Světlou stopou), ale i v nich se...phtíuie

nejvfrazněji Sládkťrv lyrick! sklon. Vyhovuie mu nejvíce sevÍeny' ritvar
sonetu (k načrtnutí drobného vj'jevu, podobenství nebo básnické rivahy)
a Pj9eĚ, promlouvající spíše sugestivním náznakem než pÍímo vyslovenou
myšlenkou. Schopnost vyhrotit sebemenší detail, prosté životní ptzorování
nebo sdělení myšlenky a citu k intenzívnímu napětí, jež se nás dotkne sou-

časnou pňítomností Života a smrti, naděje a iejího ohroŽeni či zmďení'

;i^;41" o piesvěd,čivém ričinku nejenom verš{r osobního hoťe a elegického

i""&^^,,'"a ua'ry- ridělem, aletéž o silné ričinnosti velké části Sládkovy

oí""i" ut"',""ecké a sociátní, rozseté po všech jmenovanj'ch sbírkách.

šiii. L'.eii se v nich vynofuií motivy domova, dětství, venkovského Životai

J,*"""i" se básníkova touha po ztě]esnění kladnÍ.ch životních hodnot.

š ;k_;'h"" k iistotám venkovského člověka a k pŤirozenosti jeho estetické-

r'" 
"i,e"i. 

A pťece prostota, pro kterou'se ro1|9ď' není iiŽ pňirozeně daná'

ie toužená a monumentalizovaná básníkem. Sládkirv ,,seďák.. má ve svfch
,'d""*""t' 

obsáhnout vše, s čím se na životní pouti setkává a bude setkávat

číověk.
Po sbírkách veršir pro děti (Ztat! mdj' |887; Skžizldnči písně' L888;

zio,y o zoonky,1894J, v nichž vyuŽil znď99ti- poetiky lidové písně a ií-

t"ár" 
" 

pÍiblížii se - více než kterfkoli z našich básnikir pčedtím - rrra1ému

čtenáii hravosti, rozmaťem i čirÍm lyricklm cítěním, a po sbírkách ohlaso-

"e 
p""'i", jeiími doslovem isou Písně srnutebl'.(č. 1901), obnovujíci staro-

ivro" o"ai"i lidové pohčební poezie, navazuie Sládek na subjektivnějši

;áilhy své piedchozi tvorby. V ávěrečnj'ch sbírkách (V zimnim slunci'

iásn í z" ,iu*raku, l9O7; Doě knihy aerš - Notlé selské pině a Léthé

"ii"ii^"a 
-, 19oÓ) obzírá básník s vyrovnanou moudrostí život. Tíhu

.o.ia''ipiítomnostivystihulelyrizovanoubaladounebodrobn mivfievy'

'y"'r"""l'"'i bezprostiední Ťečí svj'ch kontrastťr a náznakír. Také v intimní

tyric.dospivállconeiričinnějšízkratce.Vyrovnávánílidskéhosubjektu
s věčnjm.rytmem byti se stává tématem Sládkovy pozdní meditativní

lyriky. Silící meloďčrrost veršťr toto téma provází a spoluvyiadfuje. Často

.."a.'.tta*esustálenounáboženskousymbolikou;Sládekjívtiskujeráz
zcelaurčitéhoosobníhozaujetl.Vj'chodiskemacílemvšehojemubirh'
p"J"u"l' tradiční piedstavě, kterou o něm měl venkovskj' člověk, bťrh'

i<terf oáplati poctive a spravedfivé a v$9yqi.z bolesti; ještě častěji je to

všaksama,"^é,, , , rá jevyhoštěnámatka. . , je j iždat,stesk,vsoběbásník
nese a ponese aŽ do chvíle, kdy s ni splyne. Život člověka pčipodobrloval

S ládekčastokestfomu. '" tokzrnuvhozenémudobrázdy,kterévydá
urodu a vrací se do země, k matce a obnovitelce všeho života.

Karel Elgart Sokol
/ t874-1929/

Pňedstavite! nnoravské rea|istické pr6zy, jehož tvorba od statickfch

povídek a polocestopisnfch repoÉáží pÍerostla v rozsáhlá románová

biIa. Psal též dramata a púsobi| jako divadelní kritik.

VlastnímjménemKarelElgart.Narodilsejakosynhostinskéhovlvan-




