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temnf vous a vlas: / v rudé záÍi jako ďas / do stropu se t!čí..). Jeho
odpor - ve své podstatě pasívní - zristáyá omezen citovanou Rie-
grovou devízou: brání své právo (demonstrace češstvíjako obrany
starověkého práva byla v druhé polovině 19. století oblíbenfm li.
terárním motivem). Projevy aktivity kováŤovy jsou spíše dekora-
tivní gestací odporu fiiskŤící se oko, dunivf hlas, pozvednutf perlík,
vztyčená postava), než vlastními činy v pravém smyslu slova.
Vzpoura je vykonána jin;fmi, kováňov mi druhy, jejichž společen-
s{f status byl cizím světem pŤímo vytvoŤen (nespokojen;fmi dělni
ky, navrátivšími se zbídačenlmi vystěhovalci, které kapitál vyštval
za moie). Jin;fmi slovy: ani mravní drisledky činu porušujíciho zá-
kon nepadly v logice skladby na postavu symbolizující paÚiar-
chální, autentické češství, ale na lidi nové, zplozené nov1fm ňádem.
I jejich zobrazeni je podrobeno dobové konvenci, prosazující se
v literatuŤe postupně, počínaje lety šedesátfmi (v prÓze Pfleger-
-Moravsk;f, Arbes aj.), podle níž bylo dělnictvo piedstaveno zá.
sadně v nerozlišené mase,zatímco individualizovanost byla vyhra-
zena postavě dělnického vridce - obvykle v proletáŤském prostiedí
sqfm privodem cizorodého -, opatňené vltaznymi rySy roma-
neskními: i v Lešetínském kováŤi se srážka tŤíd vybíjí v konvenčním
a pokleslém motivu pomsty svedené dívky.

Báseř vznikla poměrně rychle pro Nerudovu knihovnu Poetic-
kfch besed, v níž vyšlajako l l. svazek pŤed vánocemi l883. Proni-
kaqf ohlas na ni upozornil státní návladnictví: trestní soud pražslf
v lednu 1884 naiidil konfiskaci sbírky a vyďaLzákazjejího rozšiŤo-
vání, protože knihou (v doslovném pŤepisu rozsudku i s mluvnic-
k mi prohňešky) ,,hledí se popudíti dělníky proti živnostníkrim..
a vybízeti k ,,činrim v zákonech zapovězenfc|t*, éímž byl spáchán
pŤečin ,,proti veŤejnému pokojí a Ťádri... Dílo zákrokem ještě víc
proslavené šíŤilo se dále v četn1fch opisech' l1 písní proniklo navíc
na veŤejnost v zhudebnění Františka Pjvody (l888)' a vesměs zpo-
pulárnělo, v roce 1892 se dostalo do Cech nelegálně americké vy-
dání; teprve v roce l899 bylo dílo ríŤady povoleno k novému vydání
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 (Stani-
slav Suda 1903 podle libreta Pavla Nebeského a E. Simka, Karel
Weiss l9l9 podle libreta Ladislava Nováka). Ve své době masová
obliba aktualizovala v hodnotově ambivalentním díle jednoznačně
revoltující složku - nacionální' ale také (a později stále vfrazněji)
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Lyrika lásky a života. Antonín Sova |907
Rozsáhlf soubor lyriky vznikající od r. l900je rozdělen do čtyŤ ne-
pojmenovanych oddílri. TŤi první mají shodnou' erotickou temati.
ku a liší se jen směrem a intenzitou umělecké stylizace; od jednoho
oddílu k dalšímu stylizovanosti pŤib;fvá. Vzdálen1fm životopi5n1fm
pozadím je bolestně proŽivanákrize arozpad autorova manželství;
projevuje se to spíše napjat1fm zaměŤením pozornosti k milostnfm
vztahrim a k jejich trpklm stránkám než konfesemi subjektu nebo
bezprostÍedď mi záznamy citovlch stavri. Citlivá, intenzitu prožit-
ku neoslabující, ale uvědomělá a všudypŤítomná umělecká stylizace
(často v duchu soudobé secese, v duchu pohádky, alegorického v1f-
jevu apod.) dává této poezii nadosobní dosah a otvíráji ciziživotní
zkušenosti, ostatním lidem a jin;im osudrim. Erotická situace i ve
své bolesti a krutosti se ve vrcholnych verších sbírky (zejménav zá.
věru tŤetího oddílu) jeví jako vzácn! klenot lidství: Sova ji utváŤí
slovem intenzívním, pečlivě volenÝm a zaujatym' Stylizace nazna-
čuje i stálou pŤítomnost kulturní tradice v milostném prožitku' na
jehož dnešní podobě spolupracuje jeho historie; umělecké zformo-
vání básní tedy neslouží pouze artistním ričelrim, nlbrž otvírá prri-
hledy k tušenlm dalším horizontrim lidského duchovního života
a mravního Ťádu.

S v1fsledky umělecky nejoriginálnějšími se tato objektivace
uskutečnila v lyrick1ích tvarech, které sám autor nazyvá baladami
a které skutečně pŤedvádějí intimní děje (někdy i události tradičně
baladické' jako je společná sebevražda milencri v básni nazvané
Balada), proměny vztah.i, nebo podávají portréty postav charak-
terizovan1|ch pŤedevším postojem k osudovému prožitku lásky.
Balady obvykle shrnují pŤíběhy už se uzavírající, jež rrizn mi ces-
tami a na základě tragické viny protagonistťr směŤují k deziluzi
a nenaplnění' To platí hlavně o těch baladách' v nichž básník po-
zorně a s psychologickou prohloubeností sleduje dobové rysy mi-
lostného ptožívání, snad i jako součásti jisté společné generační
zkušenosti (báse Drama). Jde o prožitek formovan společenskfm
a kulturním ovzduším pŤelomu století s jeho vyostŤenou nekon-
venčností a odvahou k životnímu experimentu, ale i otravnou
skepsí a 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
skutečností je pln vŤelosti, okouzlení, smutku z nenaplněnlch
možností životních. Lyrickému subjektu je cizí jakákoli blazeova-
nost, je bezelstnf a zranitelnj spolu se sq/mi hrdiny nebo za ně (na-socialistickou.
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pÍ. Hrdá bolest s pŤíznačn1fm Sovoq|m motivem hry na housle).
VŤelost už zce|a pŤevažuje v tom typu baladick1fch qfjevri, jež
s žasem zachycuji dobově neohraničené, žíve|né složky lásky a
smyslné vášně v obrazech povahy téměŤ mytické; spolu s hudeb-
ností verše blvá v těchto pŤípadech využito i motivťr blízk1fch sou-
časnému fantasknímu vytvarnému umění (básně Mladá láska, Je-
zero mládí aj.). oběma typrim balad je společná rozechvělá drama-
tičnost, vypl1fvající jak z napjaté,vnitŤně rozporné, měnlivé povahy
tlumočeného citu, tak z náznakového, pŤeryvaného zprisobu jeho
vyslovení. (Méně pevné a stylizované podoby a rozmanitější tema-
tiky nab1fvá balada v Sovově časově blizké Knize baladické aj.),

V básních těsněji spjatlch s osobními zážitky básníkovfmi je
o poznání více hoŤkosti, ale i ta je zjemněna vzpomínkou i snahou
pochopit ženu, druhého člověka sjeho utrpením a touhou, smysl-
ností, hŤíchem i zradou (báseĎ B.olest oklamán). Iako v pŤedchozí
sbírce JEŠTĚJEDNOU SE VRÁTÍME hraje aktivní rilohu pŤi for.
mování prožitku pŤíroda; tentokrát je však ěastěji zobrazena bez
impresionistického rozechvění, v stŤízliq|ch, pňesnfch, monumen-
tálních obrysech (Dopis E, . . ze samoty nebo Do jezer stíny lesfl pa-
daly). Sovav Lyrice lásky aživota vťrbec směňuje k stručnosti, k v!-
běru nejcharakterističtějších rys . oproti pŤedchozím sbírkám
ub1ivá odstiřujících a dokreslujících odboček, dochází k slohovému
oproštění. Jádro vlastního nebo cizího osudu b vá shrnuto v afo-
ristickfch, skoro epigramaticklch formulacích. Sova vyuŽívá pŤe-
vážně krátkého, pádného verše s pravidelnějším rytmem a vynalé-
zav m strofick;ím uspoŤádáním, spjat1|m s hudebními efekty. Spolu
s tradičními motivy erotické poezie pŤispívá to k tomu, že mnohé
básně pňipomínají tvarem umělou píseĎ (zejm. ve druhém oddílu,
napŤ. romance Píseú o ledové krásné panf . Vfstavba a členění básní
komponuje životní situaci a její ohlas v nitrech lidí podle umělec-
kého Íádu vysoce náročné lyriky s jejími paralelismy, antitezemi,
refrény atd.

Do čtvrtého oddílu sbírky zaňadil Sova svou časovou lyriku
z posledních let pŤed vydáním sbírky - většinou souhrnné cha-
rakteristiky doby využívající kulturně historicklch symbolri a ale-
gorií. Vypja|i patos velk1fch vizi a moráIníchkázání nedávn1fch 1et
je tu vystŤídán sušším, byť stále nesmiŤiteln;fm glosováním, které
kritizuje nerispěchy české věci i kulturní aktivity Sovovy vlastní ge.
nerace na počátku nového století a trpce konstatuje všeobecnou
prázdnotu a nízkost soudobého veÍejného Života. (Je tu i polemika
s Macharovou oslavou antického Říma: proti zaujetí klasickou
krásou klade Sova své zaměiení k budoucnosti.)

Druhé vydání sbírky rozšíŤil autor o 10 básní; k vydáním po-
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smrtnfm pňipojují ještě editoÍi- na základě pokynu v pozristalosti
autorově-24 dalších básní stejného stylu a ze stejné dobyjako pri-
vodní sbírka.

Lyrika lásky a života se do jisté míry pŤibližuje soudobé tvorbě
mladší geneÍace, pŤedevším K. Tomana, kterf podobně s použitím
prvkri klasické poetiky v hutn;fch zkratkách vyslovoval souhrny
intimních osudŮ (ToRZo ZIVOTA a j.). V poezii Sovovy generace
1ze najít vzdálenou obdobu jen v lyrice F. X' Šaldy' kter..f se vrátil
k básnické tvorbě nedlouho po vydání Lyriky lásky a života. V díle
samého Sovy znamená sbírka driležitf mezník a umělecké vyvr.
cholení veškeré intimní lyriky z první poloviny autorovy tvorby.
Stala se součástí klasického odkazu moderní české poezie.

mc

Magdaléna . Josef Svatopluk Machar 1894
Magdaléna je pokusem o znovuoživení upadající tradice českého
veršovaného románu. Machar využil tohoto žánru ke kombinaci
sentimentálního pŤíběhu prostitutky (vzďáIeny podklad našel
v dávném osobním zážítku: v rrrládí básník pŤemluvil jednu dívku,
aby opustila nevěstinec, pak se stala prodavačkou, ale postupně se
vrátila k starému zprisobu života) s širok1fm kritick1fm obrazemží-
vota českého maloměsta.

Prostitutka Lucy je dcerou venkovského učitele, kterf po smrti
své ženy zpustl a začalvyužívat dcery k vlastní obživě, ažji donutil
odejít do pražského vykŤičeného domu. Tam se s ní setkává JiŤí, dě-
dic venkovského statku, a v návalu soucitu a dobromyslnosti ji ne-
zištně pŤemluví, aby zanecha|a dosavadního zprisobu života. SvěŤí
ji své filantropické tetě, která si Lucy zamiluje a stará se o ni. Aby
ochránil Lucy pŤedjejím otcem, odjedou všichni na venkovské hos-
podáňství. Lucy si s pomocí Íety zvyká na novy život; náhle se i tam
znovu vynoŤí Lucyin otec. JiÍí ho sice penězi odbude, a|e nezabrání
tomu, aby se v hospodě nerozhovoŤil o dceŤině minulosti. od té
doby se Lucy stává pŤedmětem opovržení a také nezÍízené zvé-
davosti maloměstskych dam. Na jednom z v1fletri místní honorace
s..'L}iy náhodou užaátí oa společnosti a seLnámí se Se souchoti-
náŤsklm ,jakobínem.., blvallm studentem, kter1f ji varuje, že sou-
dobá společnost jí nikdy nedovolí návrat ke spoŤádanému životu;
to burle možné teprve tehdy' aŽ současny proh}n! Ťád se rozpadne
v trosky. Mezitím se JiŤí rozhodne kandidovat na poslanie do




