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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.
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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
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Zemského sněmu' a to za opačnou Stranu, než se kterou dosud
Sympatizoval. Po jedné pŤedvolební schrizi, jist si ríspěchem a toz-
jaŤen společností, se pokusí zmocnit se Lucy, a ta, tozechvěna ještě
pohŤbem nově objeveného piítele souchotináŤe, rozhodne se skon-
čit svrij život. Prchá zpátky do Prahy, v rozhodné chvíli však zaváhá
a místo skoku do Vltavy se vrací tam, odkud odešla.

Fabule má tedy Ťadu znakri dožívajícich sentimentálních sociál.
ních pŤíběh . PŤesto nesměŤuje k vyvolání Soucitu s lidsk;ím utrpe.
ním, nybrž tvoŤí dějovou osnovu' nanížserozyíjí satiricko-kritické
zobrazeni sociálních poměrri. Tento tÓn se ozyvá hned na začátku
vypravování, v popisu večera v pražské páté čtvrti: zvony velebně
vyzvánéji své Ave a v okně jednoho domuje vidět bělovlasou mod-
lící se staŤenku,,zníž se brzy vyklube majitelka nevěstince. Podobně
si vypravěč vede i pŤi líčení lokálu, kďyž pÍedstavuje jako jeho
hostypostavyliterárních ďě|J.Zeyera, Sv. Čecha, M' A. Šimáčka'
E. Krásnohorské aj. Ironíe silně zaznívá i pŤi pňedstavování Jiňího
i pii stručném portrétu vypravěče, ktery žáďá čtenáŤe, aby se nele-
kal, do jakého prostŤedí ho vede, neboť on sám, autor, je člověk
spoŤádan! a v podstatě šosák. Hned na začátku si také vypravěč vy-
máhá právo na vlastní glosování vyprávěné historie, na yo|né za-
cházeni s charaktery postav a na nepravděpodobnost vjejichjed-
nání. 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
samotné prostňedí, tak jeho morální zásady. Barvitě a se smyslem
pro detail autor líčí neplodn , pokryteck1f život maloměstsk1fch
paniček i klášterní zprisob vychovy patricijsk;fch dívek; líčení pŤe-
chází v kritiku zbahněl]|'ch politicklch man]r maloměsta. S ritoč.
nou otevŤeností básník zachycuje vztah obou hlavních politickj'ch
stran a jim odpovídajících spolkri veterán , JiŤího politickou bez-
páteŤnost ajeho frázovité politické projevy, na kter ch buduje svou
politickou kariéru; nezastavuje se ani pŤed skutečn1fmi postavami
českého politického života (napň. některé narážky v textu Í1azÍa-
čují, že dťrvěrník a obratně manévrující Ťečník z Prahy' pňijíždějící
pŤipravit volební boj' je mladočesk1i Žurnalista Ignát HoŤica).

V Magdaléně Machar oživil tradici romantické lyrickoepické
básně, zejména v té podobě, jak ji známe z Puškinova Evžena oně-
gina. Zjejí faktury zachova| hlavně autorské vstupy, v nichž vy-
pravěč oslovuje čtenáŤe' komentuje vlastní vyprávění a rozvíjí své
rívahy a polemiky' jež reagují na aktuální oÍázky často ani s dějem
bezprostňedně nesouvisející. 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 soudob1fch politick;fch i vědeckfch problémri.
I iinak Machar typ romantické poémy podstatně pŤetvoŤil; vyprá-
vlní i autorské vstupy směňují jednotně k jedinému cíli, k ironické-
mu zpochybněnizobrazované reality, k jejímu satirickému zesměš-
nění' Ironie vypravěče provázi nejen postavy pŤíběhu (ažnavážné
pasáŽe studenta-souchotináŤe a Lucy), ale vstupuje i do líčení
městskych prostŤedí (Praha i maloměsto).

Magdaléna vyšla v témž roce jako jiná Macharova kniha Zde by
měly kvést rúže.Y ní se básník obrátil k těm, kdo nejvíce trpí ve spo.
lečnosti' kženám, a v několika veršovanlch povídkách zobraz;i je-
jich hoŤk! osud. Tato časová souvislost do značné míry ovlivnila
také pohled soudobé kritíky na Magdalénu. I v ní shledávala další
jen šíie rozvedeny pňíklad ženského utrpení a vážně Ťešenou otázku
o moŽnosti nápravy i tak kleslého tvora, jako je nevěstka. V tom se
setkávali kritikové nejrriznějšího zaměŤení' jak ti' kdo knihu posu-
zovali kladně' tak i ti, kdo ji rozhoičeně odmítali. Konečná podoba
Magdalény je ovšem vysledkem dlouhého vlvoje (první verze vzni-
kala ještě za Macharovych stŤedoškolsklch studií), v němž se v!-
razně měnila její podoba, a to nejen pokud jde o veršovou strukturu
(zrušení rfmri, opuštění jambu ve prospěch trocheje, rozbití pravi.
deln1 ch strof)' ale ivztahk básnic(fm školám a směrrim (od krajní
romantiky ke stále realističtějšímu pojetí) a hlavně pokud jde
o žánrovy typ. od sentimentálního románku dospěla k točné po.
litické a společenské satiŤe s v slednou tezi, že prostitutka stojí
morálně v1Íše než celá maloměstská společnost, pŤičemž pŤíběh ne-
věstky tujen posloužiljako prostŤedek této satiry. To ovšem pod.
statně mění naziraci rihelna cel! pŤíběh. Magdaléna pŤestává blt
dalším pŤíběhemzknlhy Zde by měly kvést r že, autor v ní nesleduje
specifickou ženskou otázkl, n1ibrž opět, jako ve své rané poezti,
vynáší odsudek politického a morálního profilu měšťácké spo-
iečnosti.

Magdalénou v 19. století vrcholí risilí české literatury o vytvoňení
novodobého veršovaného společenského románu a rozsáhlé epické
veršované skladby ze současnosti vtibec. PŤesto' že tento vrchol pŤi.
cházíve chvíli, kdy se poezie s v1fjimkou Sv. Čecha od tohoto žánru
začíná nadlouho odvracet, dosáhla Magdaléna široké čtenáňské
obliby a stala se jedním z nejvíce vydávan]ilch Macharoqfch děl.
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