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@ Gskoslovenskf spisovatel 1982 Úvoo

Podobně jako o celém sllětě í u nds se stále nan|stajíc| difermciact a specia-
lizací lidské prdce stoupd potfeba z:ěcnllch informací o rozličttlch oborech
lidské činností, Zdd se, že tuto potfebu už po dvě století nejvhodněji naplřujt
nejr znějšl typ, encyklopedií a slwník,ú, 1totože mohou pro hutnost obsa.ht
a snadnou orientaci nejrychleji podat zdktadní daje, hdežto s1rcidltd mon*
grafie i syntetické,prdce se stdoají čim &ile tím gíce zdležitostí odborník| a těch,
kdo chtějí hlouběji proniknout k určitému oboru. V jimku tu nenloŤ! oti speci-
fickd oblast ctmělecké tzl rčí akti.tlity, tedy ani oblast ěeské literatury a jejtch
clějin. Nejširší okruh zdjmú se tu soustťeduje h těm, kdo ji oyttldŤejl, k osoL

.nostem spisozsatelú a oošem i k jejich dÍl m. Musíme fiiznat, že krontě dajÍt
a obecnllch encyktopediích z 19. i 20. století českd literatura dlou|to neněta stě
h,ompetdium in|ormaci slovníkového typu 4 teproe dooudttnll Slovnth sou-
dobllch česk ch spisooatet J. Kunce z let 194546 a jeho pokračotlil ve
Sloaniku česklch spísooatel beletristtŽ 1945-1956 z r. 1957 a pak kolektívd
Sloanik českllch spisovatel z r. 1964 se 1lokusily zčtÍsti tento nedostateh
odstranit. Z stala ošak stdle naléhazlti potfeba široce honcipovaného díla,
které by nezahrnooalo jen ilaje o autorech a o jejích toorbě, ale také o literdr-
ním dění zscelku,.od časopisu, almanach a literdrnlch skupin až po nakladatele,
což ašechno pžímo nebo nepžímo tuto literaturu s1loluvyt,tldielo; zdrooeř tnld
nedostatek obecně pŤístupnllch prací, které by oientoaaty čtendže o z htadnbh
hodnottích české literatury. Tuto druhou mezeru se pokuily za\ltnit časwě
zlymezené sloz,niky Češti spisotlatelé 19. století z roku 1971 q Čeští spisooaulé
z pfelomu 19, a 20. století z roku 1972, pe druhém vydání spojené a jedm
celek.

Sloaník Čeští spisowtelé 19, a počcÍtku 20. století zahmuje autory tfí uj-
raznllch zllloojovllch obdobi naší literatury; jednak ntirodního obrozmí, dále
druhé poloainy 19. stoleti a konečně od pťelornu století až do pnmí gětogé
adlky. Každ!, z těchto sek české literaary md szlou specifihost, kterd se
nutně odrazila i zl této piiručce, Jestliže literaturu ntirodniho obrození charak-
terizuje postu'né znovuustaÚo?)tiní českého literdrního jazyka a s ním omov-
nlch principtt. jeho btinické feči (proz die) , je pochopitelné, že pfímou součtÍstí
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olastní ahtioity literatury nebude jen její obtast wnělecky ntlrčí ( a zs počdtcích

obrození ani ne v první Ťailě), ale že se na tovnto Í,rocesu allznarnnllm podilem

častní i činnost oědeckd (iazykoaědnti, folklÓrni a historicktÍ). Ostatně toto

ptolíndní literatury a oěd,y o obrozeni se neprojeoilo jen zl šíŤi, s jakou musíme

literaturu této doby pojímat, ale promitlo se i do dilajeilnotliollch osobností, ať

už v nejobzlyklejši syntéze jazyko dy a literdrni kritiky (Dobrouk"jl), nebo

jazyhotlědy a pťektailatelsní (Jungrnann), či oědy a poezie (Patackll, Ša-

ÍqÍík, Kotlá,r). A teproe postupně o pr běhu 20. až 40. let krystalizují pronl

o razné unětecké osobnosti, oytzltiŤejicí t Ťadě pfipadú hoilnoty dodnes žiaé

(Klicpera, Mdcha, Tyt, Haz'lliček, Němcoad), a i tu u některilch z nich

oědeckd práíe tvoňila jejich vtastní profesi (Četakoz:sbll, Erben).

.šiťq, s jakou se obecně chdpe pojem literatury o ntirodr tn obrozeni, je

podstatn"ll rys, hterllm se 1) tomto slozlní'ku oitlišuje dobi poědtk.t| noaější české

literatury oil ostatních &;ou čtistí. Literatura druhé polotliny 19. stoleti je zde

již plně piedstazsena c,utor, soustťeděn mi na tiastni wnělecky ruúrči činnost

a ve z:lrazném ollběru í na činnost litertirněkritickou. V podstatě ji tzloŤt dxě

generuue - mdjood, nanand podle stejnojmenného almanathu, kterllm se mlaili

spisooatelé pfihltisili ještě o padestitllch tetech k progranu národní'literatury

(Nerttda, Hdtek, Szlětld, Heyduk aj.), a generace ruchovsko-lwnítollskd,

kter o deset let později, o r. 1868, aystoupila jeilnak o almanachu Ruch

a.jeilnak t.l tehdy nejollznamnějšim litertirnim časopise, zl Lumiru ( Slddek'

Čech, Vrchtickll, Zeyer aj.). Tato literatura pak d.ozlršuje tendence nd,rodnlho

obrození, zejména ! těsném sqlojeni' s politickllm z 1lasem za obnoaení všech

pra a hod,not, jakymi se tl5lznaěuje nooodobjl národ, oěetně zsšestranně roz-

zsinuté, ždnroaě i tetnatichy bohaté, zlnitŤně diferencooané literatury. Azlšak

prdaě toto sepěti titeratury s potiticklm ztipasem české buržoazie, která byla

tehdy určující silou ruiroilniho hnuti' a kterd usiloaala udržet si stsé hegemonní

postaveni i aúči kultuÍe,ayoolalo ostrou reakci 90. let. Podobně jako zl 80. letech

ěeská zlěda nyni i mlailti literatura se z.lymaúuje oe srdžce s politickllm i lite-

rdrním konzerzlatismern ze zdzlislosti na měšťtické politice, Tehdy začíná pŤe-

okiilat typ spisoaatele, kterll se rozchtizí s zlld,dnouci společností a zaujimtÍ k ni

nepžizpusobitlll postoj ; ten je u této generace nesen pfel)(ižně indiaihulistickllm

gestem, u generace z poědtku stoleti pak r 'znllmi formami anarchistické rasolty

aojediněkužisbl ižozldnímsděInickl lmhnutím.Tehdysetakétěžištěspole.

čenshé ahtiaity české literatury pferuiší z ndrodnlho zdpasu ha otdzky soci lní

a zdrozlei probihá o ní prudklt proces směrorlého, st\lotlého i indiz:iilruilntho

u uooo
rozr znil. Oba tyn rlsy pak budou prozldzet literaturu o dalších obdobích
po proní szlětooé xtike, kdy ne její alooj bude stdle silněji a také čiměji
púnbit socialistiché hnutí a jeho ideje.

Daršením procesu anancipace české líteratury, kterll pťedchdzi ruistu\ru mla-
dé socialisticky oientwané literatury 20, let, je také ojtmezm konečz! pžeděl
našeho stazku, I když se tedy českti literatura 19. a počdtku zo. stotett ikta*i
ze tií nazlz jem odlišnitch o oojwllch období, noil organickjl celek, jenž je &Ín
jak momentg zlypllloajícími z zlllzloje české společaosti, tak xnitťními proměnami
probíhajícimi,zle tllastní literdrní norbě. I tak ošak mohou azniknout spory pŤi
honkrétním o běru s1lisovatel , zoltiště kolen konečné hranice našeho xlazku.
Jestliže a chozí mez slooníku je takŤka autotnaticky oytčena proními obrozenci,
nast&lají potíže pŤi oolbě autor , jejíchž nejvllznamnější díla jsou rozložana
téměf po celé proni polooíně 20. stotetí (F. X. Šatda, .Sl. K. Newnatn) nebo
oznikla až po roce 1918 ( Hašeh) . V takoollch pfípadech jvle byti nuced se
rozhodotlat jednak podte oěkoz.lé a generační pŤístušnosti těchto spisozlatekil,
jednak podle okolností, které tltisklg ztÍkladní rtiz jejich dílúttt, Tak u Šaldjt
se určujicím činitelem stala jeho in'iciationí čast na bojích Česhé moderny a jeha
olznatnné prdce z počtÍtkunooého stoteti (Boje o zítťek, Duše a dílo),o nichž
jsou uloženg ollchozí princigl jeho kritické metody; u Haška tizk souoislost
s bužičskou generací z počdtku století, kterd zformozsala jeho spisozlatetskll profil ;
u St. K. Newnanna jeho ošestrannd tv, rč| činnost do prvnl soětwé zltilky, kdy
se o 90. letech podílel na utzltížení podoby českého symbolismu a na začdtku
nooého stoleti sttit tl čele tehilejši. umělecké avantgardy jako pr kopníh a ?,ej-
zrjznamnější teoretick"! i uměleck pťedstaoitel pfedodtečné moderng a jejích
ďailistickllch snah. Do tohoto sllazku je ještě zafazen _ jako nejmladší
autor - Petr Kfiěka (nar. 1884), a to proto' že jeho těně pžedzltilečné a od-
lečné verše p,tlsobity na někeré mladé bdsniky 20. tet, Nejspornější se 7) tomfu
saazku m že st t plfitottlnost Otokara Fischera, když zdraeř něktefi starši
literdmí gědci o něm nejsou zastou1leni (A. NoucÍk, nar. 1880, A. Praždh,
nar.1880). Rozhodla o tom uměleckti tvorba, kterou se Fischer odlišuje od
obou těchto zlědc a kteruÍ již pfed první soětwou otÍlkou do značné miry
naznačila charakter jeho dita. Vedle zmíněnltch literdrních hístorih nebyli
sem zaiazeni a něhteŤí spisanatelé st'rši než Fischer nebo Kiička (Olbracht,
Majerooti), a to proto, že jejich usorba po proní stlětwé otllce se stala jedním ,.'..
z pilíf moderní socialisticky orientozlané mezizldlečné pr zy, i když už PŤed-, l
tím vynoŤili iadu pozoruhodnllch děl. Jinak ošak léta narczení 1882-83 pžeil-
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z pilif moderní socialisticky orientozlané mezizldlečné pt zy, i když už Pžed-,..ltím vynofili iadu pozoruhodnjlch děl. Jinak ašak léta narczení 1882-s3 pfeil-



Úvod

stavují konečnou oěhoaou mez autorú zastoupen ch zl této publikaci.

Slnníh Češti spisollatelé 19. a počtítku 20. stoktl md sloužit jako široce

pŤhtupnti pňíručka podtizlajici ztiktadní informace o těch autarech' kteŤí ay-

tzložili hodnoty, jež jsou sttile žhlé, nebo jež podnětně púsobily na soou dobu,

nebo honečně piispěty k druhorlé, ždnrooé a tematické rtlznorodosti české litera-

tury a otivnily jeji podobu. (Jž z toho ayptiltlti, že tento slozlnik je ollběroall,

pr,itenž dúraz je položen n4 autory p aoilní betetristické norby a již rnnohem

ménž, s zrlljimkou obrozeni, na litertirní kritiky a z:ědce. Tím zdroaeil odplo-

oíddme těm ětendžúm, kteií zde budou marně hleilat informace o oědcích,

hteií se jm menši čtistí stlé norby bezprostíedně dotllkali české literatury

(T. G. Masaryk, J. Golt aj.), ale také o žadě jinak olznarnnllch literdrnich

hritihiahistorik.ťt (J.Jakubec,V.Tille,H,G.Schauer,G.Jaroš,K.Sezitna,

M. Marten, H. Jelineh aj.). Snaha podat širokll obraz literdrniho děni oedla

autory, této ktihy také k tomu, že o portrétech spisooatelú těsně spjatilch

s utčitjnn hnutím, literdrním směrem, skupinou, ěasopisen nebo almanachem

se zpraÚidla objetiuje stručttd.charahteristika těchto orgdn a tendencí (tapi.

o almanathu Máj u V. Hdtha, o České moderně u 1. s. Machara, o pťed-

odkčné mod,erně z Sr. K. Newnanna, o Katotické rnoderně u J. Š, Baara

apod.).

Vllběrotlost slovníku se promítla i do staaful jednotlialch hesel. V ha je

položena na osoětlení z hladních hodnot, na jejich oěcnou charakteristihu a.na

oystiženi jejích ollznamu zle zl!,r:oji literatury bez ndroktl na pln" popis nebo

jentllčet zlšech děl uzláihěnlch autorťl. V této t:ilkladotsé čtisti postihujici snysl

u rči osobnosi spočíoti také těžiště hesla, zatímco tioodní čtist hesla md dát jen

praní oientad a žh:otopisnd čtht md pomoci pochopit dílo z hlediska autoro-

zÚch žiootních osud zl jeho rodinnllch, generačních a socidlnich souzlislostech,

po?iipaiu nastitit i jeho činnost liter rně organizačni, redaktor:skou aj.

V dajích žitlotopisnllch a bibliografickllch je slozsník pouze primdrnim oo-

i!íthen, nikoti nositelem ptnlch informací. Dlouhé popisné nebo dzloudilné

ruÍztsy oilbornlch i beletrísticklch (zol. drarnatickltch) praci zkracujetne do

potiloby, g níž se tato díla obtlykte cituji. Letopočty uoedené z.l ztioorce oznaěují

zpraoiiil) rok, kd3l d,íto o té podobě, o niž slotsnik pojedruÍoti, bylo poproé

zoďejněno, kdy se stato spoleěenskou skutečnosti, Tatn, kde došlo k tofnuto

zoežejnění jinak než knižnlrn oydliním, pŤipojujeme zkratku č,, tj, časopisecky,

nebo prem., tj. jeoištní ur.ledení (premiéra). Nekomentooand data znatnenají

knižní oy&ini' bez pozn(Ínky ponechdzsdme tahé pťipady, kdy ilošlo v témž

Úvod

roce ke knižnirnu i časopiseckému' poprípadě knižnírnu i jetlištnímu uoedmi. _

Místa a obce pišeme podle ilnešniho Ťedniho názau; tam, kde by dnešní ruizeu
nepostačoz.lal, utltidime též ncizezl dobovll,

Shodně s prani,n a druh m oyddnim slot.lniku zachovtiz; me $)sté|t, dvou
rejstŤík 'jmenného a oěcného. Jrnennil zledle registrace spisoÚatel zažazen ch
do saazku dlivti pŤehled o českilch autorech, kteňi nemají alast sloz;nikwé
heslo, a o cizich spisovatelích, kteŤi byli u nds pžeklddtini nebo otllianili jednot-

l,ioé autorg či celé literdrni proudy. Věcnll pak odkazuje na jednotlill díla,
časopisy' literdrní instituce, manifesty, směry a litertirní sdružení.

Protože se dosazladní. podoba sloaniku vcetku oszlědčila, ponechcíotÍme jeho

noaé, tfeti zlydtini, jak o uspoŤdd ní, tak o textu kromě někotika ilrobtllch
korektur beze změn,

Redakce



Úvod

staoují koncčttou gěkooou mez autorú zastoupenllch o této publikaci.

slov?,íh Čeští spisotlateté 19. a počdthu 20. stokti md sloužit jako široce

pristtlpttd 1 íručka podtioající zdktadní informace o těch tutorech, kteŤ7 t4l-

moiili tpilrcty, jež jsou st le živé, nebo jež podnětně p,t$obily na soou dobu,

nebo honeěaě pŤispěly h ilruhové, ždnrooé 4 tematiché rthznorodosti česhé litera-

tury a oulionily jejt podobu. Už z toho aypllltlti, že tento slooník je o běroo!'

pŤiče||.ž d raz je položen na autory púaodni betetristické tvor$l a již mnohen

méně, s olljimkou obrození, na litertirnl kritiky a oědce. Tim zdrozlei odpo.

víddme těm čteruiŤ m, ktefi zde budou marně hledat informace o oědcích,

htefí se jm menší ětÍstí stlé norby bezprostŤedně d.ot kali ěeské literatury

(T. G. Masaryk, J, Goll aj.), ale také o iadě jinak zlllznamnltch literdrních

kritihi a histoih,ú ( 1. I afub ec, V. Tille, H. G. S chauer, G. J ar oš, K, S e zima,

M. Martm, H. Jelíneh aj,). Snaha podat široh! obraz literdrního děni oedla

autor, této knila tahé h tomu, že o portrétech spisoaatelú těsně spjat ch

s určitllm hnutlm, literdrním směrem, skupinou, časopisem nebo almanachent

se zpraÚídla objetliuje stručnd'charahteristika těchto orgdn l a tendencí (napť.

o almatwhu Mój u V. Htitha, o České modemě u J. s, Machara, o pŤed.

gdlečaé moderně a Sr. K. Neuinanna, o Katotické rnoderně u J. Š. Baara

apod.).
Vlběrooost slovníku se promítla i do statsby jednotlizrllch hesel. Vdha je

položetla na owětlení ztiktadnich hodnot, na jejich věmou charakteristiku a.na

ltjlstižní jejich olznonu oe ztjnloji literatury bez nárok na pln"j popis nebo

jen o!čet všech i!ěl uotiděnllch autor . V této o kladozlé části postíhujíci vnysl

tvútčí osobnosti spoěir.lá tahé těžiště hesla, zatímco oodni čtist hesla md d t jen

první orientaci a žiootopisnd č st md pomoci pochopit dílo z hledisha autoro.

u ch žiaotnich osudtt o jeho rodinnllch, generačnich a soci lnich souoislostech,

popiipadě nastínit i jeho činnost literdrně organizačni, redaktor:skou aj.

v ,uajích žiootopisnlch a bibliografi.ckllch je sloaník pouze primdrnim oo-

i!ítkmt, nikolí nositelen pWitch informací. Dlouhé popimé nebo daoudílné

ruizoy oilbornlch i beletristickltch (zvl. drarnaticklch) praci zkracujmte do

?oilobt, v níž se tato díla oboykle citují. Letopočty uaedené o ztizsorce označují

zpraaiilta\ rok, hdy dilo o té podobě, o níž slwník pojedn&l , bylo poprzlé

zoďejněno, kdg se stalo společenskou skutečností. Tatn, kde došlo k to,nuto

zoefej ni jinak než knižnbn zlyddnlm, pŤipojujetne zkratku č., tj. časopisecky'

nebo prem., tj. jeoištni uzsedení (premiéra). Nekomentot.land ilata znamenají

knižní ayiláni, bez pozntimky poilechdad,ne tahé pŤípady, kdy došlo g témž

Úvod

roce ke knižnímu i časopiseckému, popžípadě knižnímu í jeoištnímu uzseilení. -

Místa a obce pišeme podle dnešniho tiŤedního názau; tam, kde by dnešlí ruÍzev
nepo stačov)al' ut.ld,díme též n z eo doboz'lil.

Shodně s pruním a druhjlm oyddním slooniku zachatiotime $)stén, doou
rejstťihú' jmenného a oěmého. Jmennll oedle registrace $)isovatel zažazmlch
do soazku ddzlti pfehled o českllch autorech, ktďí nemají zllastní slwnikotlé
heslo, a o cizich spisoaatelich, kteií byli u nds pňekltidáni nebo ozllionili jeilnot-
lizlé autory či celé literdrní proudy. Věcn pak odkazuje na jednotlizlti díla,
časopisg, litercÍrní instituce, manifesty, směry a literárni sdružení.

Protože se dosazladní podoba slot.lniku zlcelku osz.lědčila, ponechdvdme jeho
nové' tťetí ayd ni jak o uspoťd'ddní, tak v textu kromě několika drobn ch
horektur beze změn.

Redakce



A

Jakub Arbes
/1840-19L4/

Yfznamnf novináŤ z druhé po|oviny |9. století a zna|ec dě|nlcké
otázky. Prozatér a tvtlrce romaneta' satlrik, autor kulturně
historickfch studií a portrétú. V dějově komptikovanfch sociálních
románech konfrontuje demokratické ideály se soudobou
společenskou P axí, v romanetech vypovídá o dobrodružstvích
rozumového poznání a složitosti moderního světa a člověka.

Naroďl se 12' 6. 1840 iako syn ševcovského mistra na Smichově.
Prudká pieměna této pÍedměstské vesnice v dělnickou čtvrť, velkoměstskou
periférii, patčila k neivětším zážitkttmjeho dětství. Vystudoval reálku a jako
devatenáctiletj' si pčedsevzal uplatnit se ve vědecké práci. Od studia na
pražské polytechnice ho odvedla žurnalistika' které se v 60. letech oddal
s odhoďánÍm slouŽit rozvoii českého večejného Života. odpovědnjnr re.
daktorem Národních listfr se stal r. 1868' právě v době, kdy hnutí za poli.
tické zrovnoprávnění Čech s Uhry v rámci monarchie dosahovďo wcholu
a bylo zmďeno a kdy se také českf svět vyrovnával s Pďížskou komunou.
Ve funkci odpovědného redaktora stál Arbes rurrohokrát pŤed soudem, byl
často ve vyšetŤovacÍ vazbě a unikal z ní, až ho r. |873 německj' soud
v České Lípě odsouďl k tčináaiměsíčnímu vězení. To uŽ měl za sebou
první rozhodnf umělechf rispěch, romaneto Soatll Xaoen.zs' a pobytrr ve
vězení vnrŽil pro literární práci. Po náwatu z vězení pracoval postupně
v rÍtznfch politicky méně exponovan1fch rubrikách Národních listir; když
se nevzdávď svj'ch sympatií k dělnickému hnutí a zričastnil se navíc zaklá.
dání Spolku českfch Žurnalisttr, byl z Nfuor|ních listu na Štědrf den
r, |877 propuštěn. Až do své smrti (8. 4, |9|4) žilv Ptaze iako volnÝ literát.

Několikrát se pokusil o vlastní časopis' Necelé dva ročníky jeho Šotka
(1880-83) obohatily českou satiru. AÍbesovy pňíspěvky ritočily aa zázql
provideĎské české potitiky - na pŤizpťrsobivost a ochotu smlčet ritisk
v zájml piežití. Literární satira usvědčovala čessf svět z nevťrle i neschop.
nosti porozurnět velkfm umělc{rm. S Arbesovjmi pňíspěvky o Máchovi,
Havlíčkovj, Mánesovi souvisel cyklus ,,Osud talentu v Čechách aneb Nej.
trpčí píseĎ beze slov.., kterj' nakreslil vltvarnf spolupracotmík Šotka
M. Aleš. opakované konfiskace, které postihovďy hlavně protikleťikálď
satiry' vyristily v zastavení časopisu. Pak uŽ Arbes žurnalisticky vystoupil
pouze v pitli 90. let. V rozšíčené podobě vyda| Pldč koruny české (|869,
1894)' ''knihu porrhfch fakt.. o zásazilch vídeĎské vlády proti českému
národrrímu hnutí. Konfiskace obálky .k romanetu Poslední dnooé lidsna
inspirovala ďídílní' Arbesirv pamflet pťoti praŽskému místodrŽiteli hraběti
Fr. Thunovi (1895-96). PotíŽe pťi vydáváni vlastních sebranfch spisŮ
ztrpčovaly Arbesovi posledni čtvrtstoletí života. Nad osudem MáibovÍm



A

Jakub Arbes
/1840-1914/

Vfznamnf novináÍ z druhé poloviny l9. sto|etí a znalec dělnické
otázky. Prozatér a tvŮrce romaneta' satirik, autor ku|turně
historickfch studií a portrétrl. V dějově komp|ikovanfch sociá|ních
románech konfrontuje demokratické ideá|y se soudobou
spo|ečenskou praxí, v romanetech vypovídá o dobrodružstvích
rozumového poznání a složitosti modernlho světa a člověka.

Naroďl se 12' 6. 1840 iako syn ševcovského mistra na Smíchově.
PrudM pčeměna této piedměstské vesnice v dělnickou čtvrť, velkoměstskou
periférii' patŤila k neivětším zážitkirm ieho dětsM. Vystudoval reálku a jako
devatenáctiletj'si pčedsevzal uplatnit se ve vědecké práci. Od stuďa na
praŽské polytechnice ho odvedla žurnalistika, které se v 60. letech oddal
s odhoďáním sloužit rozvoji českého veiejného života. Odpovědnjm re-
daktoren Národních listťr se stď r. 1868' právě v době' kdy hnutí za poli-
tické zrovnoprávnění Čecn s Uhry v rámci monarchie dosahovďo vrcholu
a bylo znďeno a kdy se také českf svět vyrovnávď s Pďížskou komunou.
Ve funkci odpovědrrého redakÍora stál Arbes mrrohokrát pňed soudem, byl
často ve vyšetÍovací vazbě a unikď z ní, ď ho t. 1873 německf soud
v České Lípě odsouďl k ďináctiměsíčrrírru vězení. To už měl za sebou
prvnl rozhodnf umělec\f rispěch, romaneto Soat Xaaerius, a pobynr ve
vězení vyuŽil pro literámí práci. Po náwatu z vézeni pracovď postupně
v ruznfch politicky méně exponovanfch rubrikách Národních listu; když
se nevzdával svj'ch sympatií k dělnickému hnutí a zričastnil se navíc zaklá-
dáď Spolku českfch žurnalisrťr, byl z Nároclních listťr na Štědrf den
t.l87? propuštěn. Až do své smlti (8. 4. L9|4) ži|v Praze jako volnf literát.

Několikrát se pokusil o vlastni časopis. Necelé dva ročníky jeho Šoráa
(1880-83) obohati,ly českou satiru. AÍbesovy pčíspěvky ritočily na zÁzeal
provídeĎské české potitiky - na piizptrsobivost a ochotu smlčet ritisk
v ájmu piežití. Literární satira usvědčovala česb.f svět z nevÍrle i neschop.
nosti Porozumět velkfm umělcirm. S Arbesornjmi pŤíspěvky o Máchovi,
Havlíčkovr, Mánesovi souvisel cyklus ,,Osud talentu v ČecMch aneb Nei.
trpčí písell beze slov.., kterj' nakreslil r,ÍtvarnÝ spolupracormík Šotka
M. Aleš. Opakované konfiskace, které postihovaly hlavně protiklerikálď
satiry' vytistily v zastaveni časopisu. Pak už Arbes Žurnalisticky vystoupil
pouze v p{tli 90. let. V rozšíčené podobě vyda| Pl č knruny ěeshé (L869,
1894)' ',knihu pouhfch fakt.. o zásazlch vídellské vlády proti českému
národrrírnu hnutí. Konfiskace obálky .k romanetu Poslední dna.lé lidswa
inspirovala tŤíďIn}' Arbesťrv pamíet pÍoti pražskému místodržiteli hnběti
Fr. Tbunovi (1895-96). PotíŽe pĚi vydávání vlastních sebranj'ch spisú
ztrpčovďy Arbesovi poslední čtvrtstoletÍ života. Nad osuden Máchovfm



Ail10A
iiž diíve uvažoval, že v Čec6ch nikdy nemirže vynist harmonickÝ a šťastnf
básnik, žé eim vetsi talent, tím hlouběji musí zažít trpkost z českého osudu.
Kdo by si ji nepŤipouštěl, nebyl by poďe jeho mínění ,,básníkem s širokjn
a hlubokjm rozhledem světovÝm...

Jako beletrista se Arbes věnoval pievážně krásné prÓze. Zaměioval se
na látku ze soudobého města, imenovitě Prahy; pii uplatĎování autobiogta-
fického ážitku často užíval fonrry vyprávění v první osobě. Smysl pro

záhadnost životních jevtr a lidského nitra, pro paradox, absurditu, nad-
sázku a složitou děiovou konstrukci Živila v Arbesovi také četba Íomantikťr'
románir hrÍrzy, dobrodruŽnÝch a fantastickj'ch piíběhir. Arbesa upoutďy
povídky E. A. Poea unrěním vystupůovat nepravděpodobné situace a pak

ie vyložit iako ,,vymoženost nebo problém vědy... Prvotní vliv na Arbesovo
rrmělecké zráď měla Poeova Filozofie básnické skladby, která uvažuie
o básďckém ďle jako o tecbnické konstrukci vypočtené na zamfšlenf čte-
náishÍ čin. od pule 60. let tíhl Arbes k piíběhtrm, ieiichŽ složitá stavba
demonstruje sloŽité cesty, po nichŽ se ďověk prodirá k rozumovému vj'kladu
skutečnostÍ na první pohled fantastickj'ch. První povídka tohoto typu'
Ď bel na skfipci, vyšla v Květech 1866 s podtitulem Epizoda z románu;
pto Szlatého Xazleria v Lumíru 1873 vymyslil Neruda označení rornaneto.

Hldinou ďla ie chudf mlaďk Xaverius, pro něhoŽ se stalo smyslem
života pochopit tajemství obsažené v Bďkově obraze umíraiícího svatého
Xavqria v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Na rozďl od náboŽensky
věŤící babičky a matky, které se snaŽily proniknout k poselství obrazu
modlitbami, Xaverius o to usiluje složitjmi v.tpočty. Rozumod pŤístup

v něm ďcméně nepotlačí pocity hr{rzy pňed záhadnosti rikolu..Když se po

drirmyslnfch pňípravách odhodlá kopat domnělf poklad na opuštěném místě
na Malvazinkách,zbrozlse ohně, kted se náhodou vzrlď, a pŤízraku svatého
Xaveria, prchá azmjz|i ze svého bytu. Napětí obsažené v pŤíběhu i v povaze

hrdiny stupĎuje ričast vyprávěče, kter!,Xaveriovo počínání sleduje s od-
stupem a teprve v závěru se s ním téměi ztotoŽní. TŤi léta po Xaveriově zá-
hadném mizeni se s ním vyprávěč setkává ve vídeřském vězení. Xaverius
oevinně trpící za domnělou krádež se dobral ažkotázce, zda poklad najen!
v Balkově obraze netkvi v tom, ,,aby byl někdo povzbuzen k hlubokému a vy.
trvďému pŤemfšlent, ke kombinaci, která i v pÍípadě, kdyby byla falešnou
a mylnou, musila by bystrost ieho ducha zvj'šiti... Nadhozené myšlence do

iisté míry piitakává Xaveriova odevzdaná smrt na vězeĎském dvoňe. Nic-
méně ď do poinry romaneta sahá rizkost z tajerrství obrazu a ze zmďeného
ád mladého mužě.

Napětí rozrrmu a intuice v člověku, zlevného a tajemného ve skutečnosti,
která člověka obklopuje, uplatĎuie Arbes ve všech dalších romanetech.
Také v nich záhadnost situací a děiir stupĎuie zprostiedkující vyprávěč.
Y Neutonaě mozku (č, |877) je exponován prvek fantastickf. Vyprávěč se
ve snu octne ve vybraném shromáždění, pÍed nímŽ pťÍtel-eskamotér, zabit!'
v nedávné válce, vykládá kacíÍské myšlenky o světě ovládaném krutou nad.

vládou silnfcb a nabízí posluchačtrr orperiment, ,,dobrodružnou exkurzi
do universa... len vyprávěč nachází odvahu podstoupit vflet na z4hadnén
pŤístroji' a spatŤí děiiny jako nepietrárj ťetěz zabíjenÍ, válek, násilí a zvťrte
mocnj'ch. Své poznání odstuně; nepÍestává opakovat otázku: ,,Byla to
skutečnost' pŤelud nebo sen?..

Hrdiny rotlunet jsou lidé nevšední odvahy a síly ducha; jeiich cesty za
popnáním jsou plny napětí, náhod, očekávání - a posleze zklamání' brťlzy
nad skočností a spletitostí poměrťr i nad vlastní bezmocí. ,,M lÍme se
všickni, kdož pokládáme se za bytosti vyšší, za tvory nezávislé, kteňí mohou
konání své číditi dle vlastní vťrle. Nikoli! Nejsme a nebyli isme takovjni
nikdy. Jsmeť závisljmi na tisícerfch okolnostech, ňízenfch tajťrplnfmi, ďe
bezohlednÍmi silami pťirodďmi... To je rivaha pátera Schneidra z romaneta
Ukťižcaand (č. 1876). V základním piíběhu prÓzy dokládá Arbes pravďvost
citované teze, ale také s obďvem sleduje člověka, kter'. se vzpira|,,ukňižo-
vání.. a měI vuli k sebeurčení. Chudf mlaďk zběhl pro náboženskou skepsi
z církevních škol a věnoval se pak stuďu piírodních věd. Z nich ho však
vytrhla válka r. 1866. Než je sám ,,pŤibit na kiíŽ.., stačí pomstít smrt
nevinně ,,ukŤiŽované.. - zemanské polské dcern kterou umučili povstalečtí
seďáci.

Bída nebo ňehole, kněžskÝ stav nebo vojna, válka nebo politickf dozor
svírá hrdiny všech Arbesovj'ch romanet. K tomu ještě v Ztizračné madoně
(č. 1875) pŤistupuje ničivá moc iluze. Hrdina tolik lpi na svém ideálu
krásné ženn až dožene k zoufďstvi bytost, která ho oddaně mi|gya|a.
Teprve pak odsoudí setrváváni na vlastní pčedstavě jako sebelásku - zdroi
všeho neštěstí člověka a ÍozvTatu světa. Ve složité stavbě romaneta se stňídá
současnost a minulost, stylizace žurnďisticky věcrrá, budící d.ojem doku-
mentárnosti, s projeverrr lyriiky náladovjm a meditativním, rivaha dová-
děná až do iisté tezovitosti se situacemi tajuplnfmi. Kďeidoskopické látce
a rťrznorodému podání dávají souvislost mj. pÍedměty, jejichŽ smysl a vztah
k rekonstruovan1llm osudťlÍn se jen poznenáhlu vybavuje ze ztajemnělé
atmosféťy. Y Záztačné madoně je to medailÓnek, stopa minulfctr skutkťr
a rozbit1icb vztahri. Jeho zázračrrost tkví v tom, Že uváď.ve styk rozptj'lené,
navzájem si odcizené lidi, že odkazuje k nesobecké lásce, kterou lidé ztaa,ji
a pak ii vždy zrrovu, nejednou marně hledají.

Arbesovy sociální románn navazující na G. Pflegra Moravského a K. Sa-
P'l",.u. značné šíÍi zpodobují poměry, které zat|a $ido defenzÍvy každého,
kdo si pŤedsevzal ie změnit. Y Kandid tech existence (č. 1887) sě skupinka
mladíkťr rozhodne pfedělat svět ve prospěch bezbrannfch, proletariátu
a politicky nesvobodrrého českého národa. Htedají společenstvi id-eálu a činu;
všecko se jim dďí, ale jen načas. Postupně většina snilkťr a buŤičťr, stou-
pencú utopickébo sociďismu, rezignuje a ztroskotává. Poďéhají nouzi,
sobectvi, brutalitě vládnoucího systému. Zkušenost usvědčuje z iluávnosť
jejich piedstavy o síle jedince měnit svět. Na troskách,,sedmihlavého taj.
ného vfboru reformačního.. ričtuje se životem iedna z hlarmích postav'
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iiž diíve uvažoval, Že v Čec6ch nikdy nemtrže vynist harmonickÝ a šťastnf
básnlk, žé eim vetsi talent, tím hlouběji musí zažít trpkost z českého osudu.
Kdo by si ji nepňipouštěl, nebyl by poďe jeho mínění .básníkem s širokjm
a hlubokÍm rozhledem světovfm...

Jako beletrista se Arbes věnoval pievážně krásné prÓze. Zaměioval se
na látku ze soudobého města, imenovitě Prahy; pŤi uplatĎování autobiogra-
fického zážitku často užíval forrrry vyprávění v první osobě. Smysl pro

záhadnost životních ievÍr a lidského nitra, pro paradox, absurditu, nad-
sázku a složitou děiovou konstrukci živila v Arbesovi také četba Íomantikli'
románÍr hrÍrzy, dobrodružnÝch a fantastickj,ch piíběh{r. Arbesa upoutďy
povÍdky E. A. Poea uměním vystupůovat nepravděpodobné situace a pak

ie vyložit iako .vymoženost nebo problém vědy... Prvomi vliv na Arbesovo
rrmělecké zrání měla Poeova Filozofie básnické skladby, která uvažuie
o básnickém ďle iako o tect-ické konstrukci vypočtené na zamj'šlenj' čte-
náishÍ čin. od pule 60. let tíhl Arbes k piíběhtrm, ieiichŽ složitá stavba
demonstruje sloŽité cesty, po nichŽ se člověk prodirá k rozumovému vfkladu
skutečnostÍ na první pohled fantastickj'ch. První povídka tohoto typu,
Ď bel na skfipci, vyšla v Květech 1866 s podtitulem Epizoda z románu;
pto Szlatého Xazleria v Lumíru 1873 vymyslil Neruda označeď rornaneto.

Hldinou ďla ie chudf mladík Xaverius, pro něhoŽ se stalo smyslem
ávota pochopit tajemství obsažené v Bďkově obraze umírajícího svatého
Xavqria v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Na rozďl od náboŽensky
věĚíď babičky a matky, které se snaŽily proniknout k poselství obrazu
modlitbami, Xaverius o to usiluje složitjmi v.tpočty. Rozumod pŤístup

v něm nicméně nepotlačí pocity hr{rzy pňed záhadností rikolu..Když se po

drirmyslnfch pŤípravách odhodlá kopat domnělf poklad na opuštěném místě
na Malvazinkách'zbrozlse ohně, kteqi' se náhodou vzřď, a pŤízraku svatého
Xaveria, prchá a z.miz|ize svého bytu. Napěti obsažené v pfiběhu i v povaze

hrdiny stupĎuje ričast vyprávěče, kter!,Xaveriovo počínání sleduje s od-
stupem a teprve v závěru se s ním téměi ztotoŽní. TŤi léta po Xaveriově zá-
hadném mizeni se s ním vyprávěč setkává ve vídeřském vězení. Xaverius
oevinně trpící za domnělou krádež se dobral aŽk otázce,zda poklad ztajely
v Balkově obraze netkví v tom, ,,aby byl někdo povzbuzen k hlubokému a vy.
trvďému pÍemj'šlení, ke kombinaci, která i v pÍípadě, kdyby byla falešnou
a mylnou, musila by bystrost ieho ducha zvfšiti... Nadhozené myšlence do

iisté míry pŤitakává Xaveriova odevzdaná srnrt na vězeřském dvoňe. Nic-
méně ď do poinry romaneta sahá rizkost z tajemství obrazu a ze zmďeného
átí mladého mužé.

Napětí rozrrmu a intuice v člověku, zievného a tajemného ve skutečnosti,
která člověka obklopuje, uplatĎuie Arbes ve všech dalších romanetech.
Také v nich záhadnost situací a děiir stupĎuje zprostiedkuiící vyprávěč.
Y Neutonotsě mozku (č, 1877) je exponován prvek fantastickf. Vyprávěč se
ve snu octne ve vybraném shromáždění, pÍed nímŽ pŤÍtel-eskamotér, zabit!'
v nedávné válce, vykládá kacíiské myšlenky o světě ovládaném krutou nad.

vládou silnfch a nabízí posluchač{rm e:rperiment, ,,dobrodružnou exkurzi
do universa... Jen v1právěč nachází odvahu podstoupit q let na z,íhadnén
pfístroii' a spatŤÍ děiiny iako nepietržitf ietěz zabíjení, válek, násilí a zvťrle
mocnj'ch. Své poznání odstuně; nepÍestává opakovat otázku: ,,Byla to
skutečrrost' pťelud nebo sen?..

Hrdiny ronunet jsou lidé nevšední odvahy a síly ducha; jeiich cesty za
poznánim jsou plny napětí, náhod, očekáváď - a posleze zklamáď' hrťIzy
nad riskočností a spletitostí poměrťr i nad vlastní bezmocí. ,,M lÍme se
všickni, kdož pokládáme se za bytosti vyšší, za tvory nezávislé, kteňí mohou
konání své číditi dle vlastní vťrle. Nikoli! Nejsme a nebyli jsme takovjni
nikdy. Jsmeť závisljmi na tisícerfch okolnostech, Ťízenfch tajťrplnfmi, ďe
bezohlednjmi silami pťirodďmi... To je rivaha pátera Schneidra z romaneta
Uhťižoaand (č. 1876). V základním piíběhu prÓzy dokládá Arbes pravďvost
citované teze, ale také s obďvem sleduje člověka, kter'.|' se vzpira|,,ukňižo-
vání.. a měl vuli k sebeurčení. Chudf mtaďk zběhl pro náboženskou skepsi
z církevnich škol a věnoval se pak stuďu piírodních věd. Z nich ho však
vytrhla válka r. 1866. Než je sám ,,pŤibit na kiíŽ.., stačí pomstít smrt
nevinně ,,ukiiŽované.. - zemanské polské dcern kterou umučili povstďečtí
seďáci.

Bída nebo ňehole, kněžskÝ stav nebo vojna, válka nebo politickÝ dozor
svírá hrdiny všech Arbesovj'ch romanet. K tomu ještě v Ztizrab madoně
(č. 1875) pŤistupuje ničivá moc iluze. Hrdina tolik tpí na svém ideálu
krásné ženn až dožene k zoufalství bytost, která ho oddaně mi|gya|a.
Teprve pak odsoudí setrvávání na vlastní pčedstavě iako sebelásku - zdroi
všeho neštěsti člověka a rozwatu světa. Ve složité stavbě rom'neta se stňÍdá
současnost a minulost, stylizace žurnalisticky věcná, budící d.ojem doku-
mentárnosti, s proieveor lyricky náladovjm a meditativním, rivaha dová-
děná až do iisté tezovitosti se situacemi tajuplnfmi. Kďeidoskopické látce
a rťrznorodému podání dávají souvislost mj. pÍedměty, jejichŽ smysl a vztah
k rekonstruovan m osudťlÍn se jen poznenáhlu vybavuje ze ztajemnělé
atmosféťy. Y Záztaěné madoně je to medailÓnek, stopa minulfctr skutkťr
a rozbit1ich vztahri. Jeho zázračnost tkví v tom, že uváď ve styk rozptf,lené,
navzájem si odcizené lidi, Že odkazuje k nesobecké lásce, kterou lidé ztaanii
a pak ii vždy zrrovu, nejednou marně hledají.

Atbesovy sociální románn navazující na G. Pflegra Moravského a K. Sa-
!inu,1e značné šíÍi zpodobují poměry, které zat|afujido defenzÍvy každého,
kdo si pŤedsevzal je změnit. Y Kandid tech existence (č. 1887) sě skupinka
mladíkri rozhodne pŤedělat svět ve prospěch bezbrannfch, proletariátu
a politicky nesvobodrrého českého národa. Hledají společenstvi ideálu a činu;
všecko se jim daťí, ale jen načas. Postupně většina sďlkťr a buŤičťr, stou-
pencťr utopického sociďismu, rezignuje a ztroskotává. PoďéhajÍ nouzi,
sobectví, brutalitě vládnoucího systému. Zkušenost usvědfuje z iluzívnosti
jejich piedstavy o síle jedince měnit svět. Na troskách,,sedmihlavého taj-
ného vfboru reformačního.. ričtuje se životem jedna z hlarmích postav'
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spisovatel-vyprávěč: ''Shledal jsem se bjti otrokem' ukovanjn k vysilující
práci a závisljm na v{rli, vlastně libovirli jediného ďověka..... Ztroskotánl
pÍátel, bídnf stav nfuoda, kterf zaatil naděje a elán svého obrozenÍ, i osobní
ávislost na ,,bezcitném egoistovi.. žene spisovatele na pokraj sebewaždy.
odmítne ii s pňedstavou, Že zápas za spraveďiv!' poťádek nekončí' Že
,,spásná hvězda lidskosti.. poďebuje lidi' kteŤí ji alespoĎ nepouštějí ze
ďetele, nemohou-li již prakticky usilovat o polidštěď světa. V románě
Mesiliš (1883) se z vyhnanství vrací do vlasti někdejši ričastník revoluce
r. 1848. Chce bÍt spasitelem umění' ponižovanj'ch a chud!'ch, ale je za-
skočen strnulostí v Čecháďr a pŤi novém ritěku z rodné zeně končí sebe-
waždou. Moilerní upíÍi (č. 1879) zpodobují konflikt mezi starším, rozšďněj-
ším, a mladším, dravě bezohlednjm pokolením českfch podnikatelťr. Ko-
iismictví se tu cMpe jako mrav liď' kteňí se chtějí prosaďt a získat moc.
Z rimyslu naPsat ''široče založenj'kultuÍně historickf román.. vzešla pouze
expozice o počátcích dělnického hnutí ve smíchovskj'ch kaÍtounkách kolem
t, |824 (Štrajchptldlíci' |883).

K beleuizujícímu podání nebo k dokumentárné za|ožené montáži tíhnou
četné Arbesovy stuďe o českj'ch i cizich umělcích a politicích vfiimďtého
ridělu. E. A. Poea, Machiavelliho, St. Sirnona a dďší kreslí jako otroky
vášď h1m'oucí namnoze uprosďed života' protože je zaskočila láska' bída'
nepťízerl mocn!'ch a v okarnžiku nejkritičtějšim pak vlastní povaha (Zd-
hadné pooahy, 1884). K psychologii umělecké tvorby se pokoušejí pronikat
studie dodatečně zaÍazené do knihy Z dušetlní dtlny btisník . Neivětší vÍ-
znarn kultumě historickf si uchovávají Arbesovy pritkopnické práce o Má-
chovi, Nerudovi' Sabinovi, o herci Krurrlovském

V iedinečrré šíii' obžalobné ritočnosti a grotesknÍ i satirické nadsázce
zpodobil Arbes českou společrrost zradivši demokratické ideály svého
obrobeneckého vzesťupu a roku 1848. Nejtrvalejší uměleckou životnost
vykazují lomaneta' vypovídajícÍ o neuvěňitelné fantastičnosti realitn o moci
náhod a okolností, které se vnucujÍ jedinci a určují jeho životní dráby'
o schopnosti ďověka poznávat a o nemožnosti radovat se z poznaného.

Jindňich šimon Baar
I  L860 -  19 26 /

Prozaik, v iehož nejlepších dílech se spojuie sociální i v|asteneckf cit
a |áska k rodnému Chodsku s dtlvěrnou znalostí života vesnického
lldu' jeho historickfch tradic, myšIenÍ a zvykú. Ve svfch pr zách
ze žlvota sed!ákú a venkovskfch kněží Baar naváza| na realistickou
tvorbu z konce t9. století, zejména na povídkové práce K. Y. Raise
a na |iráskovy Psoh|avce.

Jinďich Šimon Baar pocházel ze selského rodu. Naroďl se 7.2. 1869
v Klenčí, gymaázium absolvovď r. 1888 v Domďlicích. Vzhledem k fi-
nančním obtiŽím, v nichŽ se ocitl otec právě v době Baarovy maturity,
vyplnil syn matčino piáď a místo na filozofii' po jejímž stuďu touŽil'
vstoupil na prďskou bohosloveckou fakultu. liž zde zájwt o literatunr
a zejména perspektiva, že se iÍ snad iednou bude moci po vzoru lidového
spisovatele - ,,kukátkáie.. kněze V. Kosmáka také věnovat' mu pomáhaly
pňekonávat tuhf kázeĚsk}i režim semináče. Po vysvěcení na kněze (1892)
prisobil jako kaplan na rťrzn!'ch místech v Čechách (Pňimda' Spálené Poňíčí
u Blovic' Stochov, oŤech' Unětice). Roku 1899 se stal faráŤem v Klobu.
kách u Slaného a r. 1909 se wátil jako faráč do oiechu. občansky i umělecky
Baar piilnul k hnutí Katolické moderny, která vznikla r. 1895 a která se
od samého počátku netěšila valné piízni vyšších církermích kruh , protoŽe
veďe snahy o sblížení katolické literatury s uměleckjmi proudy moderní
české i světové literatury si klaďa za cíl také všestrannou reformu církevních
iád , jejich pňizp{rsobení nové době. Baar pňispěl spolu s dalšíni autory'
zeiména X. DvoŤákem a S. Bouškou, do jeiího literárního alnanachu Pod
jedním praporern (1895)' kterÍ však umělecky pro značnou autorskou šíii vy-
zněl velrni problematicky a jemuž se tak nepodaŤilo splnit cfl, kterf si Mo.
derna na literárnÍm poli klaďa. Baar soustarmě pŤispíval do orgánuModemy
Novj'život, kde otiskl téměi všechny své vjznamnější rané prozaické práce.
Později vstoupil do Spolliu českfch spisovatel{r Máj' což zároveů anme.
nďo rozchod se skomírající Modernou. Po vzniku samostatného státu se
Baar ptal pňedsedou obnovené Jednoty duchovenstva českého s nadějí' že
nyní bude moŽné uskutečnit všechny církevď reformy, o něž usilovala část
kněží iiž pŤed válkou' zeiména smíiit katolickou cirkev s národem. Avšak
i nyni Jednota narazila na prudkj' odpor církevni hierarchie a Baar zne
chucen poměry se dal r. 1919 dobrovolně penzionovat. odebrď se do
rodného Klenčí' kde strávil posledrrí léta života a kde také 24. Lo. |925
zemŤel.

J. Š. Baar začinal. svou literární činnost verši, a ačkoliv je psď po celou
dobu své tvfrrčí práce, těžiště jeho tvorby je v prÓze. Jeho rozsáhlé dílo se
soustňeďuje ke tierr hlavním tematickjm okrutr{rm: k sociálnlm podrrín.
kám a zp{rsobu existence českého venkovského kněze, k Životu českého
seďáka a konečně k formám a projev{rm vlastenectvÍ českého venkova a jebo
zápasu s odrÉrodĚovacím Živlem. Všechny tŤi tematické roviny se nakonec
setkaly v Baarově chodské trilogii' historickém a národopisném obrazu
života Chodska v pňedvečer revoluce r. 1848. Z hlediska autorova tvurčího
vjvoie pak lze v jeho pracích toze?.ÍIat dvě rrjrazná období. První, v němŽ
s neskrjvanou snahou po dosažení nápravy sleduje některé dobové projevy'
ieŽ se ho dotÍkají jako člověka i iako kněze; tato tendence dosáhla své krajní
meze v tčídílnfch Mžikoz:lch obrdzcích (1909' 1910' 1914), kde s otevčenou
q chovnou snahou, zabLhajilciaŽ v kazatelství, vywáŤí exempla pro základď
tezi o vině, jíž vzápětl následuie trest, nebo kde dává až v pamfleticky
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spisovatď-vyprávěč: ,,Shledal isern se bfti otrokem' ukovan1i'm k vysilující
práci a ávis$m na vťili' vlastně libovtrli jedinébo člověka..... Ztroskotání
pťátel, bídnj'stav národa, kterf ztratil naděje a elán svého obrození, i osobď
ávislost na ,,bezcitném egoistovi.. žene spisovatele na pokraj sebewaŽdy.
odmítne ji s pčedstavou, že zápas za spraveďivj' poŤádek nekonč| že
,,spásná hvězda lidskosti.. potÍebuje lidi' ktďí ji ďespoů nepouštějí ze
detďe, nemohou-li iiž prakticky usilovat o polidštění světa. V románě
Mesitiš (1883) se z vyhnanství wací do vlasti někdejší častnik revoluce
r. 1848. Chce bÝt spasitďem umění' ponižovanj,ch a chudfch' a|e je za-
skočen stnulostí v Čechách a pÍi novém ritěku z rodné země končí sebe-
waŽdou. Moderní up,ii (č. 1879) zpodobují konflikt meá starším, rozšafuěj-
ším, a mladším, dravě bezohlednjm pokolením českfch podnikatelťr. Ko-
fistnictvÍ se tu chápe iako mrav liď' ktečí se cbtějí prosadit a získat moc.
Z rimyslu napsat ''šiÍoce za|ožen! kulturně historickf román.. vzešla pouze
expoáce o počátcích dělnického hnutí ve smíchovskfch kartounkách kolem
t, L824 (Štraichpudlici, 1883).

K beletrizuiícírnu podáď nebo k dokumentfuně založené montáži tíbnou
četné Arbesovy studie o českfch i cizích umělcích a politicích vjjimďného
dělu. E. A. Poea, Machiavelliho' St. Simona a dďší kreslí iako otroky

vášď hynoucí naonoze uprostŤed života, protože je zaskočila láska, bida'
nepÍízď mocnfch a v okamžiku nejkritičtějším pak vlastní povaha (Zd-
hadné pooa|ry' 1884). K psychologii umělecké tvorby se pokoušejí pronikat
stuďe dodatečně zaÍazené do knihy Z dušalnt dílny básntk . Neivětší vÍ-
znam kultumě historickÍ.si uchovávají Arbesovy prťtkopnické práce o Má-
chovi, Nerudovi, Sabinovi, o herci Krunlovském

V jedinečné šíĚi, obžďobné ritočrrosti a groteskní i satirické nadsázce
zpodobil Arbes českou společnost zraďvší demokratické ideály svého
obrobeneckého vzestupu a roku 1848. Nejtrvďejší rrměleckou životnost
vykazují romaneta' vypovídající o neuvěŤitelné fantastičnosti reality, o moci
náhod a okolností, které se vnucují jedinci a určuji jďto životní dráby'
o schopnosti člověka poznávat a o nemožnosti radovat se z poznaného.

JindŤich Šimon Baar
1L869-1925/

Prozaik, v |ehož nejlepších dílech se spojuje sociá|ní i vlasteneckf c|t
a !áska k rodnému Ghodsku s d věrnou znalostÍ života vesnického
lldu' jeho historickfch tradic, myšlení a zvykú. Ve svfch prÓzách
ze žlvota sed|ákrl a venkovskfch kněžÍ Baar navázal na realistickou
tvorbu z konce |9. stoletÍ, zejména na povídkové práce K. Y. Balse
e na |iráskovy Psoh|avce.

Jinďich Šimon Baar pocházel ze sďského rodu. Narodil se 7.2. 1869
v KlenčÍ, g5rmnázirrn absolvovď r. 1888 v DomaŽlicích. Vzhledem k fi-
nančnÍm obtížím, v nichž se ocitl otec právě v době Baarovy maturity,
vyplnil syn matčino pÍání a místo na filozofii' po jejímž studiu touŽil'
vstoupil na pražskou bohosloveckou fakultu. liž zde zájem o literatunr
a zejména perspektiva, že se ií snad jednou bude moci po vzoru lidového
spisovatele - ',kukátkáŤe.. kněze V. Kosmáka také věnovat, mu pomáhďy
pňekonávat tuhf kázeĎskf režim semináťe. Po vysvěcení na kněze (|892) '
ptrsobil jako kaplan na rtrzn!'ch místech v Čechách (Primda, Spálené PoŤičí
u Blovic, Stocbov, oiech, Unětice). Roku 1899 se stal faráiem v Klobu.
kách u Slaného a r. 1909 se vrátil jako faráŤ do OÍechu. občansky i umělecky
Baar pťilnul k hnutí Katolické modemy, která vznikla r. 1895 a která se
od samého počátku netěšila vďné pÍízni vyššich církermích krurtfl' protoŽe
veďe snahy o sblÍŽeni katolické literatury s rrměleclcjmi proudy moderní
české i světové literatury si kladla za cil také všestrannou reformu církevnÍch
Ťád ' jejich pčizpťrsobenÍ nové době. Baar pŤispěl spolu s dďšíEi autory'
ze'méla X. Dvočákem a S. Bouškou' do iejího literámího almanag|u pqd

iedním praporem (1895), kterÍ však umělecky pro značnou autorskou šíči vy-
zněl velrni problematicky a jerruž se tak nepodaŤilo sptnit cfl' kterÍ si Mo.
derna na literárnÍm poli klaďa. Baar $oustavně pšisplval do orgánu Moderny
Nov!'život' kde otiskl téměi všecbny své vj'zrramnější rané prozaické práce.
Pozděii vstoupil do Spolliu českfch spisovatelťr IvMj' což zároveĎ ae'ne
nďo rozchod se skomírající Modemou. Po vzniku samostatného státu se
Baar ptď pŤedsedou obnovené Jednoty duchovenstva českého s naděií' Že
nyní bude moŽné uskutečnit všechny církermí reformy, o něž usilovďa část
kněŽí iiž píed válkou, zejména smlŤit katolickou církev s národem. Avšak
i nyní Jednora natazila na prudkf odpor církevní hierarchie a Baar zne
chucen poměry se dal r. l9l9 dobrovolně penzionovat. Odebral se do
rodného Klenčí' kde strávil poslední léta života a kde také 24. L0. L925
zemŤel.

J. Š. Baar začLaal svou literární činnost verši, a ačkoliv je psď po cďou
dobu své tv{rrčí práce, těžiště jďro tvorby je v prÓze. Jeho rozsáhlé dílo se
soustčeďuje ke tiem hlavním tematickÍm 6fuubfrm; k sociálnÍm por|min.
kám a zpťrsobu existence českého venkovského kněze, k životu českého
seďáka a konečně k formám a projevťun vlastenectví českého venkova a jeho
ápasu s odnárodůovaclm Živlem. Všechny ďi terrratické roviny se nakonec
setkaly v Baarově chodské trilogii' historickém a národopisném obrazu
Života Chodska v pťedvečer revoluce r. 1848. Z hleďska autorova tvrlrčího
vlvoje pak lze v jeho pracích tozeznat dvě vjtazná období. První' v němž
s neskrjvanou snahou po dosažení nápravy sleduje některé dobové projevy'
jež se ho dotfkají jako člověka i jako kněze; tato tendence dosáhla své krajď
meze v tiídítnfch Mžikn!,ch obrdzclch (1909' 1910' 1914)' kde s otevÍenou
vj'chovnou snahou, zabíhající až v kazatelství, Yytváií exempla pro záklarlní
tezi o vině, již vzápětí následuje trest, nebo kde dává až v pamfleticky
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deformovaném obraze pruchqd svému rozhoŤčení a kde vystupuje jako
horlivf mravokárce, konzervativni odpťrrce liberalismu a staromilskÝ ctitel
upada!ících forem vesnického folklÓru. V druhém období pak Baar, aniž
mění svou dosavadní tematickou orientaci, zbavuje se této tendenční vy.
hrocenosti a dospívá k velkjnr, dějově bohatfm dílťm, v nicM detailní
líčení prostčedí koresponduje s psychologickÍm zájmem o vjrazné lidské
typy vykreslené s reďistickou drsností a kritick1m zaujetím.

První Baarovy povidky a novely zauja|y spíše neobvyklostí tematiky než
zptlsobem zpracování. Spisovatel v nich totiž neváhď na jednotlivfch
vlrazně vykreslen!'ch typech zveňejnit otázkyJ které dosud patÍily k pflsně
stňeženÍm vnitŤním áleŽitostem katolické církve. JiŽ jeho prozaická prvo-
tiaa Cestou kiižozlou (č. 1899) poukazovala na ubohé sociálnÍ postavenl
venkovského kaplana a na potíže, s nimiŽ se stňetává pii pokusech o usku-
tečůování sdch reformních ideál{r. Pak následovala série novel' iež většinou
byly sice publikovány samostatně, ale pro něž autor volil souhmnf název
Farshé historky. Baara v nich nadále znepokoiovaly osudy venkovskj'ch
kněží' jejich konflikty se světskou i církevní hierarchií i děl farskfch
hospodyrl, instituce vzniklé jako drisledek celibátu (Farsk paniěka; Že-
bračka; obě č. 1900).

Pňechod mezi ,,nápravnjmi.. prÓzami a spisovatelovlm vrcholnjm tvťrr-
čím obdobím woŤí jedno z jeho nejznámějšícb děl Jan Cimbura (1908).
Nová vesnická tenratika se však v Baarově ďle ozvďa již diíve, neivlrazněji
v povídce Pro kravi,čku (č. 1904), v dramaticky ličeném pčíběhu s idylickfm
koncem o cbďupníkovi a jeho těhotné ženě, kteŤi podstoupl ritrapy v po-
kofujícím cizím prosďeď na stavbě v Bavorsku, aby si vydělali na kravičku.
testliže tu však šlo o obrázek ze života' v Janu Cimburovi Baar život
vjrazně stylizuje' aby vytvoňil jednostrannj', idealizovanf typ tradičniho
jihďeského selství, pčíklad síln udatnosti, ale i Životní zralosti, moudrosti
a rozvahy. Tedy toho, co ve svfch reďističtěji zaloŽenj.ch dílech u sv!'ch
krajantr často postrádal (v románu Poslední rodu Sedmerotsa, l9o8, ztrosko-
tají pokrokové snahy o rolnickj' cukrovar na zištnosti seďáktr) a co by iim
rád vštípil ve chvíli, kdy začal pociťovat nebezpečí novj,ch hospodáčskfch
a myšlenkov!'ch proudťr, jež pÍicházeji na vesnici s rozvojem kapitalismu
a v nichž viděl ohrožení dosavadního patriarcháIniho rázu kraie. Pňíběh se
skládá z jednotlirrj'ch epizodickfch scén, v nichž Cimbura vzorově reaguie
na rozmanité události, jak je pŤináší čas. Piitom však dějovf tok knihy není
vymezen těmito vněišími událostmi, nfbrŽ pruběhem Cimburova života od
jeho piíchodu do vesnice jako čeledína až k jeho smni. Kniha se tak stává
svérázn m ritvarem, kombinací kroniky a biografického románu.

V umělecky zralém období worby se Baar často wacel k některjm
motivťrm a zejména k lidskjm typťlm svj'ch starších prÓz, aby ie nyní
očištěny od ďívějších iednostÍanností začlenil do svj'ch zpraviďa mono.
graficky koncipovanj'c\ ale áorově velice pesufch románťr. V prvním
z těchto děl' děiově bohatě rozvinutém a dramaticky vyhroceném dvou.

r|í|ném románu Poslední soud (ÍJ Porazilú, 1911; Nc děhonsní, .!'9|l)'

oživaii některé Botivy z Farské paničky v psychologicky ostré kresbě
selky' ktef,á z vnitňní zloby Živené lakotou rozvede dva bratry, dožene

iednoho k vraždě druhého, a nakonec zničÍ i svého poddainého syna -

děkana, kdyŽ se stane ieho hospodyní. Na rozď1 od dramatičnosti Posled-

ního soudu pŤevládá v románě Holoubeh (1921) klidnÝ'epickf tok a detďlní
psychologická ktesba charakteru. Spisovatel se v něm vrátil k tématu své
prvotiny Cestou kiíŽovou a vylíčil život lidového venkovského kněze od

maturity pŤes Život v semináči, drobné konflikty s osadníky' panstvem

i cirkevními krutry až k faráňově smrti. Konečně v novele SkÍivdnek (L9|2)'

kterou Baar po světové válce podstatně pčepracoval, se idylicky humomj'
obraz selsky mazaného vÍměnkáňe nakonec obraci v kritickf obraz poměrÍr

za republiky. V novele Baar vytvoŤil protěišek k Raisovu Pantátu Bezouš-

kovi. Také Skňivánek putuie do Prahy a octne se tam v čadě humomj'ch
situací, ale když se rozhodne navštívit Prahu podruhé' aby ii spatňil v plné

kráse nabyté samostatnosti, prožije jedno zklamání za druhlm a wací se
rozčarován domťr.

Závét Baarova díla tvoií obraz Klenčí a Chodska pčed r. 1848'chodská
trilogie (Paní komisarka,L9:23i ovnačtyficdtttíci,L924; Llitsy,1925). Čtvrtou
část plánované teualogie Baar už nestačil napsat. V časové rozloze sďídy
ročrrích období Baar v trilogii zachytil neobyčejnou šíÍi událostí' pŤÍrodnl
proměny i folklÓrní zvyklosti kraje. Historick! ráz kďhy se piitom rodí

i k"ždod"ooího všedního života chodského maloměsta v podobě pŤíznač-

nj'ch reakcí jeho jednotlivfch složek. PáteÍí celého děď se stává selskÝ st4v.'
piedstavovanf v trilogii několika rrÍraznÍmi typy, pčedevším nevďenou
hl"uoo seďákťr Králen. Jejich protihráči jsou jednak chalupníci' iednak
rar|nici ovládající němečtí ňemeslrríci a s nimi spojení PanštÍ riiednrci. Spor'
kter!' mezi oběma sttanami vzplane o ,Jirsy.., bj/vďé královské lesn kdysi
rozdělené sedláktrm, má tak veďe sociálďho základu i národnosmí ráz.
Baar v něm jednoznačně straď sedlákťrm, v nicM viď stále nositele tradic
boiovného chodství a áštitu čďství. Sociá,lně kritickf korektiv sváŤejícícb
se seďák ' v roáoičení upadaiících do sobectví vťrči chudjm chalupníkttm'
pňedstavuje v trilogii vlastenecká inteligence, reprezentovaná spisovatelkou
B. Němcovou, kaplanem Fastrem a učitelskjm pomocníkem JindŤichen.
Jimi vstupuje do díla duch nrírodního obrozenského hnutí a iejich budi-
telské ptrsobeď vyrváčí ideovou osnovu trilogie a zároveĎ i její citovou
atmosféru, která vystupuje do popÍeď zeiména ve chvílích' kdy se na
scéně objevuje Němcová, postava' již Baat líčí se zvláštním zaujetím a
láskou.

Kompozice trilogie se skládá ze dvou protich{rdnfch složek: spor cech-
mistrťr a chalupníkťr se sedláky woií vj'chozí děiorrf prvek ďla, ieho dra.
matick1 moment pohánějící děj kupňedu, zatímco líčení pňírody i obsáblé
popisy folklÓrďch scén, zejména zrrykťr pŤipadajícíclr na jednotlivé svátky'
roční období nebo vížících se k určitjm událostem, prisobí iako prvek
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deformovaném obraze prťrchod svému rozhoťčení a kde vystupuje jako
horlivf mravokárce, konzervativni odpťrrce liberalismu a staromilskj' ctitel
upada!ících forem vesnického folklÓru. V druhém období pak Baar, aniž
mění svou dosavadní tematickou orientaci, zbavuje se této tendenční vy-
hrocenosti a dospívá k velkjm, dějově bohatfm dílťrm, v nichž detailní
líčení prostčedí koresponduie s psychologickjm zájmem o qfrazné lidské
typy vykreslené s realistickou drsností a kritick m zaujetlm.

První Baarovy povídky a novely zauja|y spiše neobvyklostí tematiky než
zpirsobem zpracování. Spisovatel v nich totiž neváhal na jednotlivfch
ví1razné vykreslen ch typech zvečejnit otázky, které dosud patiily k pŤísně
stňeŽen m vnitfním záležitostem katolické církve. Již ieho prozaická prvo-
tina Cestou kŤižozlou (č. 1899) poukazovala na ubohé sociální postavenl
venkovského kaplana a na potiže' s nimiž se stietává pňi pokusech o usku-
tečĎování sdch reformnich ideálri. Pak následovala série novel, iež většinou
byly sice publikovány samostatně, ale pro něŽ autor volil souhrnn! název
Farshé historky. Baara v nich nadále znepokojovaly osudy venkovsk1fch
kněží' jejich konflikty se světskou i cirkevní hierarchií i riděl farskfch
hospodyĎ, instituce vzniklé jako dťrsledek celibátu (Farskti panička; Že-
btačka; obě č. 1900).

Pňechod mezi 'Fápravnfmi.. prÓzami a spisovatelovlm vrcholnfm tvťrr-
čím obdobfu woŤí jedno z jeho nejznámějšícb děl Jan Cimbura (1908).
Nová vesnická tematika se však v Baarově díle ozvďa jiŽ ďíve, nejvlrazněji
v povídce Pro kravičku (č. 1904), v dramaticky líčeném pňíběhu s idylickfm
koncem o chďupníkovi a jeho těbotné Ženě, kteŤí podstoupí ritrapy v po-
kofujícírn cizím prosďeď na stavbě v Bavorsku, aby si vydělali na kravičku.
Jestliže tu však šlo o obrázek ze života' v Janu Cimburovi Baar život
vjrazně sťylizuie' aby vywoŤil jednostrannj', idealizovanf typ tradičrrího
jihočeského selství, pÍíklad síly, udatnosti, ale i životní zralosti, moudrosti
a rozvahy. Tedy toho, co ve svfch realističtěji zďoženj.ch ďlech u sv!'ch
krajanťt často posuádal (v románu Posleihní rodu Sedmerozla, !9o8, ztrosko-
tají pokrokové snahy o rolnickf cukrovar na zištnosti sedláktr) a co by iim
rád vštípil ve chvíli, kdy začal pociéovat nebezpečí novj'ch hospodáčskfch
a myšlenkodch proudú, jež phcbázeji na vesnici s rozvojem kapitalismu
a v nichž viděl ohroŽení dosavadního patriarchálního rázu kraje. PŤíběh se
skládá z iednotlirrÝch epizodickfch scén' v nichž Cimbura vzorově reaguje
na rozmanité ud4|ostir jak je pčináší čas. PŤitom však dějovf tok knihy není
yymezen těmito vnějšími událostmi, nfbrž prťrběhem Cimburova života od
ieho piíchodu do vesnice jako čeleďna až k jeho smni. Kniha se tak stává
svéráznjm ritvarem, kombinací kroniky a biografického románu.

V umělecky zralém období worby se Baar často vracel k některjm
motivťrm a zejména k lidskfm ťypťlm sqch staršÍch prÓz, aby je nyní
očištěny od dťívějších iednostranností začlenil do svlch zpraviďa mono.
graficky koncipovanfch, ale žánrově velice pestrjlch romántr. V prvním
z těchto děl' dějově bohatě rozvinutém a dramaticky vyhroceném dvou.

ďtném románu Posleihí soud (U Porazilt\, 1911; Nc děkpnst í, |9Ll)'
oŽívají nělceré motivy z Farské paničky v psychologicky ostré kresbě
selky, která z vnitčnt zloby živené lakotou rozvede dva bratry, doŽene
jednoho k waŽdě druhého, a nakonec zničí i svého poddajného syna -

děkana, když se stane jeho hospodyní. Na rozdfl od dramatičnosti Posled-
ního soudu pievládá v románě Holoubek (192l) klidnj'. epickf tok a detailní
psychologická kresba charakteru. Spisovatel se v něm vrátil k tématu své
prvotiny Cestou kŤížovou a vylíči1 Život lidového venkovského kněze od
maturity pčes Život v semináŤi, drobné konflikty s osadníky' panstvem

i církevními kruhy aŽ k farríiově smrti. Konečrrě v novele Skfio nek (|9|2),

kterou Baar po světové válce podstatně pŤepracoval' se idylicky humornf
obraz selsky mazaného vlměnkáňe nakonec obrací v kritickÝ obraz poměrÍt

za republiky. V novele Baar vytvoŤil protěišek k Raisovu Pantátu Bezouš-

kovi. Také Skiivánek putuje do Prahy a octne se tam v Ťadě humornj'ch
situací, ale když se rozhodne navštívit Prahu podruhé, aby ii spatťil v ploé

kráse nabyté samostatnosti, prožije jedno zklamání za druhjm a vrací se
rozčarován domri.

Závét Baarcva díla tvoňí obraz Klenčí a Chodska pŤed r. 1848' chodská
trilogie (Paní homisarha,|923., ovtačtyŤíc tttíci,L924; Lúsy,1925). Čtvnou
část plánované tetrďogie Baar už nestačil napsat. V časové rozloze sďídy
ročních obdobÍ Baar v trilogii zachytil neobyčejnou šíňi událostí' pÍÍrodď
proměny i folklÓrď zvyklosti kraje. Historick! táz knihy se pŤitom rodl
z každodenního všedního Života chodského maloměsta v podobě pŤÍaač.

nj'ch reakcí jeho iednotlirrÝch složek. PáteŤí celého děď se stává selskf stav-'
pčedstavovanf v trilogii několika vfmznjmi typy, pčedevším nevolenou
hlavou seďákrt Králem. Jejich protihráči jsou jednak chalupníci' iednak
rar|nici ovládající němečtí čemesliníci a s nimi spojeď Panšti iednrci. Spor'
kterj'mezi oběma stranami vzplane o ,firsy.., bÍvďé královské lesn kdysi
rozdělené seďákťrm, má tak veďe sociálrrího základu i národnostní ráz.
Baar v něm iednoznačně straní sedlákťrm' v nicu vidÍ stále nositele traďc
boiovného chodswí a záštitu češství. Sociálně kritickf korektiv sváŤeiících
se sedláku, v roáoŤčeď upadajících do sobectví vťrči chudjm chalupďk n'
pčedstavuje v trilogii vlastenecká inteligence, reprezentovapá spisovatďkou
B. Němcovou, kaplanem Fastrem a učitelskjm pomocaikem Jindiichen.
Jimi vstupuje do díla duch národního obrozenského hnutí a iejich budi-
telské pťrsobeď vytváŤí ideovou osnovu trilogie a zároveř i její citovou
atmosféru, která vystupuje do popňedí zejména ve chvilích, kdy se na
scéně objevuie Němcová, postava, iiž Baar líčí se zvláštním zauietím a
láskou.

Kompozice trilogie se sHádá ze dvou protich dnÝch složek: spor cech.
mistrťr a chďupník{r se sedláky tvoií v!.chozt děiovÝ prvek díla' ieho dra-
matickj'moment pohánějící děi kupiedu, zatímco líčení pčírody i obsáblé
popisy folklÓrních scén' zeiména zrryk{r piipadaiícíct.r na jednotlivé svátky'
roční období nebo vižících se k určitj.rn událostem, ptrsobí jako prvek
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kterf 7pomaluje tempo v1právění a vtiskuje mu klidnou pl}mu-

Iost. Z napěd obou složek rrzniká osobid t1p novodobé kronikn iqíz vana
nespočÍvá v časovén rozpětÍ zobrazovan ch událostí, n$brž v-siri syn-
chronnÍho áběru dění.

Y ..it.gi se Baar proievil jako vjznann!, zrn|ec historie svého kraje
(s F. Tep$m vydat také r. 1909 práci o dějinách Klenčí - Klenči, městečko
na Cho&ku) i v}.nikaiící z'alec jeho folklÓru, kterf ostatně sám také sbíral
a uplatnil ve sv'.fch souborech chodskfch pohádek (Naše pohtidk3t, t92|;
ChodJhé pnl)fulb a po|ufulky,1922).

František Bartoš
/L837-1906/

Filo|og a folkloristar zakladatet moravského národopisu.
Soustavně se zabfval studiem moravskfch náňečí, vyaáva| sbírky
|idové s|ovesnosti a zápisy |idovfch zvykrŮ a obňadrl.

Byl synen hostinskěho, naroďl se 16. 5. 1837 v Mladcové, která iednes součásd Gottc/aldova. Vystudoval v olomouci německé gymnázium
a na tmiverzitě yg vt.rni ftde byt mi. ákem moravského historika a jazyko-
věd9e A. V. Šeobery) latinu, ňeetinu a češtinu. Prlsobit pak na ffie"ii"nve Strážnici na Slovácku, v Těšíaě a od r. 1869 v Brně. Tam organizoval
českÍ kultuÍní životi z jeho podnětu také vaikta česká ďvčÍ streáni skola
Vesna. Byl oceůován iako vynikající učitel (vzpomíná na něho s vděfuostt
|an Herben) a část ieho worby (iterární a iazykové pŤíručky, vydání děl
české literatury a vfbory z nich) souvisí pňímo s ieno uata*Ím povoláot-.
zemňď ve svén roďšti 1l. 6. 1906.

Bartoš znn| iako málokdo pied ním i po něm venkovskj, lid své zeně
a vidá v něn zdrcj hodnot uměleckfch i mravních. Lidovou slovesnost
pokládal za součást náÍodnÍ literatury. Studoval moravská náiečí a svou
Dialehulagií moravshnu (2 díby, 1886' 1895) a Dialehtologicbjm sloonihmt
y7ctlsklm (19o6) poloál první základy k jejich vědeckému zkoumání.
7ai,me| se o vše, co lid ve svém jazyku stvoňil' o písně, pohádky, číkadla'
steině iako zaaamqáva| Iidové zrryky, obyčeje a pověry. x"ir'"-i r,a
a ruitod (1883)' Naíe děti (1888)' Moraosb! l;ď (|8g,) '" .t"l 

""kl"datelemnárodopisu. Sebral s pomoci pčátel téměŤ tŤi a pťrl tisíce písď
a vydal je ve sbírkádr, iimiž navazoval na sbÍrky Sušilovyi Nwé ndrodní
písně morevshz s ruipětly ilo uxtu tlfaděnj,ni (1882), Kvice L n rodních ptní
rytczlsbjch (1890) a Ndroilti pímě noravské gnooě nasbírané (LgoO, tgot).

za iakÍch pŤÍležitostí a v jakém prosďedí se t; která píseů
zpívá nebo iak yznikla' a .m dochoval cennjl materiál pro pochop.,'i,oo-

vislosti lidové písně s životním stylen venkova. Lpěl však na zastaraljch

pŤedstavách o její estetické dokona1osti a texty poďe toho upravovď. Vy-

nechával také nebo měnil ta místa, která se mu zdála nemtavná nebo ne.

žádouc1 z vj'chovného hlediska. Pii hudebních ápisech spolupracovď

s Leošem Janáčkem, kterjl patfil rovněž k sběrateltm moravsh!'ch písní

a k tietí Bartošově sbírce napsď studii o hudební strdilce n roilních písttl

moravskltch. Zv|áštn| pozofnost věnoval Bartoš šíiení znalosti lidové sloves.

nosti mizi mládeŽí; té je určena sbírka pohádek, iíkadď, písní a t':ídanek

Kytice z tidového b snictrsa (1903), často vydávaná s Kašparovjmi ilu-

stracemi.

Václav Čeněk Bendl (StránickÝ)
/  L832 -L8T 0 /

Bohémskf spisovatel z |et bachovské absolutistické reakce. Bírník
milostné melancho|ie, švětobotu a provokuiící ironie' autor
humoristickfch prací veršem l prÓzou, pÍekladateI Puškinovy poezie.

Syn nižšího! riiedníka, narodil se v Tumově vL. |o. 1832. Za studií

vystčídal několik ristavtr (v Praze, Jiďrně, Litoměiicích), sfuďa na Akade-

*i"te*gymnáziuvPrazeukončilbezmaturity.VPrazeredigoval(1&[8
až 1852) studentské rukopisné časopisy, v nich uvďeiůoval také své po-

měrně vyzrálé básnické prvotiny. Byl bohémsky živ z pÍiležitostnÝch ?a-

měsmáni, z podpor, z literárních honoráŤfr. Za jebo redakční ričasti vyšly

v Jičíně 4 svazky hunotistického &eni Rachejtre. Podílel se na politickfch

konspirativních akcích J. V. Friče a byl také pŤispěvatelem jeho sborníku

uaa-Niota. Paďil mezi neibližší piátele B. Němcové a v písemném styku

s ní ztrstal, i když ho nemožnost existenčně zakotvit donutila vstoupit do

českobuděiovického semináŤe (1856). S koncem kněžskfch studií (1860)

zhruba končí i jeho spisovatelswí. Kaplanovď pak v Klatovech, Mirovicích

a ve Volyni. Tam zemiel 27.6. L87O-
Benďova poezie ie pčíznačnjm ďlem pčechodné.ho tidobí, doznívá v ní

starší, pŤedb}eznov!, styl a formy.(ohlasy, sentimentálď lyrika' deklamo.
vánky,lroslovy) a projevule se vní iiŽ také vÍvoiově nové básnické vidční

" 
tu".ouá,,í. Bánďory básně vyrržÍvaií folklÓrni písně české, ruské' iiho.

slovanské, litevské pro vyiádčení osobního smutku z marné nebo aazené

lásky a iakobv v pťedznamenání mladé Nerudovy rozervanosti ozvou se

v nich proievy světobolu, vnitšnÍho nesouladu, trpké tÓny osamocení.

Melancholická, svetouoha a milosmě elegická nota iedněch básní ie v jinfch

vystŤídána ironií i sebeironií, c}'oickjr'n pÓzovánim na konto láďry a ideálťl'
projevem provokativně ležérním a odpatetizovanjn. ProstŤedken odpate-
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kterf zpomaluie tempo qrprávění a vtiskuje mu klidnou pl}mu-

lost. Z napěd obou složek rrzniká osobitf t1p novodobé kronikn jejízvana
nespočívá v časovém rozpětí znbrazova ch události, nfbrž v.siri syn-
chronního áběru dění.

Y ..it.gi se Baar proievil iako vfznanrn! malec historie svého kraje
(s F. Tep$m vydal také r. 1909 práci o dějinách Klenčí - Klenčí, městečho
na Cho&ku) i vynikaiící z'alec ieho folklÓru, kterf ostatně sám také sbíral
a uplatnil ve srn.fch souborech chodskfch pohádek (Naše pohddfut, |92|;
Chodrké por,fulb, a poh&lky, |922).

František Bartoš
/  L837 -LgO6 /

Filo|og a folklorista' zakladatet moravského národopisu.
Soustavně se zabfval studiem moravskfch náňečí, vyaáva| sbÍrky
|idové s|ovesnosti a zápisy |idovfch zvykrŮ a obňadrt.

Byl synen hostinskěho, naroďl se 16. 5. 1837 v Mladcové, která iednes součásd Gottwaldova. Vystudoval v olomouci německé gymnázium
a na univerzitě ve VÍrrni Gde byl mi. ákem moravského historiká a jazyko-
vědge A. V. Šeobery) lratinu, ňeetinu a čďtinu. Pťrsobit pak na gy-"a"ir"n
ve Strážnici na Slovácku, v Těšíně a od r. 1869 v Brně. Tam organizoval
českÍ kultuÍní životi z jeho podnětu také vaikla česká dívčí streá* skota
Vesna. Byl oceůován iako vrmilájící učitel (vzpomíná na něho s vděčrnostt
|an Herben) a část ieho tvorby (iterární a iazykové pŤíručky, vydání děl
české literatury a vÍbory z nic'h) souvisí pňímo s jeho učitďsk povoraor-.
zemiel ve svén rodišti ll. 6. 1906.

Bartoš znal iako málokdo pied ním i po něm venkovskj'lid své zeně
a vidá v něn zdtoj hodnot umělech.fch i mravních. Lidovou slovesnost
pokládal za součást n'fu6r|ní literatury. Studovď moravská náiečí a svou
Dialehtologií motavshpu (2 dily, 1886' 1895) a Dialehtologicbjm slognihent
yyavsklm (19o6) poloál první základy k jeiich vědeckému zko,mání.
7Ái,&^| se o vše, co lid ve svém jazyku stvoňil, o písně, poMdky, číkaďa,
steině iako z-znamenával lidové zrryky, obyčeje a pověry. x"ir'".i r,a
a ruirod (1883)' Naíe dětí (1888)' Moravskll liď (|8g^ se stal zakladatelem

národopisu. Sebral s pomoci piátel téměi tŤi a pťrl tisíce písní
a vydal je ve sbírMd1 iimiž navazoval na sbírky Sušilovy: Nwé ndrodní
písně morcvské s ruipětal b uxtu zliaděn ni (1882), Kytice L n rodnich ptmí
rytaxbjch (1890) a Ndrohí písně notavské onotsě nasbírané (Lgoo, tgot).

za iakÍch pŤíležitostí a v iakén prosďedí se ta která píseů
zpívá nebo iak yznikta' a ím dochoval cenn l materiál pro pochop.,,i,o'-

vislosti lidové písně s životním stylem venkova. Lpěl však na zastaraljch

pŤedstavách o její estetické dokona1osti a texty poďe toho upravovď. Vy-

nechával také nebo měnil ta místa, která se mu zdála nemtavná nebo ne-

žádolc1 z vj'chovného hlediska. Pči hudebních ápisech spolupracovď

s Leošem Janáčkem, kterf paďil rovněž k sběratel{rm moravskfch písní

a k tietí Bartošově sbírce napsď studii o hudební strd.nce n roilních písttl

moraaskltch. Zv|áštn1 pozoÍnost věnoval Bartoš šíŤení znalosti lidové sloves-

nosti mizi mládeŽí; té je určena sbírka pohádek, iíkadel, písní a Mdanek

Kytice z lidorlého b snictva (1903), často vydávaná s Kašparovjmi ilu-

stracemi.

Václav Čeněk Bendl (StránickÝ)
/L832-L870/

Bohémskf spisovatel z |et bachovské absolutistické reakce. Bírník
milostné melancholie, švětobotu a provokuiící ironie' autor
humoristickfch prací veršem l prÓzou, pÍekladatel Puškinovy poezie.

Syn nižšího! riiedníka, naroďl se v Tumově vL. |o. 1832. Za studií

vystŤídal několik ristavtr (v Praze, Jiďrně, Litoměiicích), stuďa na Akade-

*i"te.gymnáziuvPrazeukončilbezmaturity.VPrazeredigoval(1848
až 1852) študentské rukopisné časopisy, v nich uvďeiůoval také své po-

měmě vyzrálé básnické pwotiny. Byl bobémsky živ z pÍiležitostnÝch za-

měsurá'i, z podpor, z literárních honoráŤtr. Za jebo redakční ričasti vyšly

v JičÍně 4 svazky hunotistického &eni Rachejtle. Poďlď se na politickfc'h

konspirativních akcích J. V. Friče a byl také pŤispěvatďem ieho sborníku

uaa-Niota. Paďil mezi neibližší piátele B. Němcové a v písemném sry}nr

s ní ztrstď, i když ho nemožnost existenčoě zakotvit donutila vstoupit do

českobudějovického semináŤe (1856). S koncem kněžskÍch studií (1860)

zhruba končí i jeho spisovatelství. K.aplanovď pak v Klatovech, Mirovicích

a ve Vollmi. Tam zemiel 27.6. L87O-
Benďova poezie je pŤíznačojm ďlem pťechodné,ho tidobí, doznívá v ní

starší, pŤedb}eznov!, styl a formy.(ohlasy, sentimentální lyrika' deklamo.
vánky, proslovy) a projevuje se vní iiž také vÍvoiově nové básnické vidční

" 
tu",ouáoí. Benďovy básně vyrrŽívaií folklÓrni písně české, ruské' iibo.

slovanské, litevské pro vyjádčení osobďbo smutku z marné nebo aazené

lásky a iakobv v pÍedznamenání mladé Nerudovy rozerÝanosti ozvou se

v nich proievy světobolu, vnitšnÍho nesouladu, trpké tÓny osamocení.

Melancholická, světobolná a milosmě elegická nota iedněch básní ie v jinÝch

vystňídána ironií i sebeironií, cynick,m pÓzovánim na konto láďry a iddtťl'
projevem provokativně ležérním a odpatetizovanjn. ProstŤedken odpate-
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tizováď je u Bendla často literární paroďe nebo travestie, lterá r,m9!fiui6
pog .hnout 

ávotní bezobsažnost literárních konvencí. Takto pÍše Benď
v pt6ze Formuldť na rotttdny nebo báserl Píseř milosti, ttera když vyjádŤila
zoufďsM nad bolnjm, mrt\dm pohledem zboŽĎované ďvky, konét deď-
kačním dovětken ,,Na figuru na mé fajfce... Jako prozatér humorista vyšel
Benď z Rubešovjch humoresek; osobitj' vlraz aacház1 tam, kde dovede
vyjádÍit' jak se vznešené a citově ideátní stfká s banďtou; napŤ. v povídce
TatInkotljt juehty pocbázejí všechny hrdinovy trfznivé pŤedstavy o jeho
lásce a o budoucÍm živo . ín ridělu z banálních trapnfch situací.

Benďovo pťrvodnÍ dílo je roztroušeno po časopisech, zčásti zťrstalo
v rukopisech; svou mladou poezii uspoiádal básník do dvou cyk|ťt, Zvadté
rú,že a Pímě' dochovanj'ch rovněž jer,r rukopisně. Knižně za Benďova života
v.ršIv p9uze jebo pieklady z dfla Puškinova; rnimo ji:né uveď Benď poprvé
do češtiny Puškinova Evžena oněgina (1860). TÍmto pŤekladem tate obo-
hatil českf básnickf sloh tam, kde hledá odpovídající vjtaz pro pfirozenou,
konverzační plynulost básnické ďkce.

Václav Beneš TÍebízskÍ
/ t849-1884/

A-utor vlastenecky zanícenfch historickfch prÓz s romantickfml
ději a postavami; elegicky vyprávě| o minutém, zvtáště
pobělohorském pokoňení národa a o utrpení prostého ttdu.

Podle vsi TÍebíze u Slaného, kde se narodil 27,2. L84g, zvolil si
k svému pÍíimení Beneš literární píívlastek. Děd z matčiny strany i otec,
y.9"i9\Ý krejčí' byli písmáci a vynikajícÍ vyprávěči místnÍcl pověští. Pro-
bouzeli v něm už od dětství zájwt o historii. Vzděláď mohli roďče TŤe-
bízskému poskytnout jen za cenu velkfch hmotnfch obětí. Gymnázium
studoval ve Slaném a v Praze, po absolvováď pražského bohosloveckého
seoináÍe pťrsobil rok jako kaplan v Litni u Berouna, od r. 1876 v Klecanech
u Prahy. Plicqí cboroba se stala piíčinou jeho pŤedčasné smrti 20. 6. 1884
v JMariánshfch IÁznic}..

T ebízslcf psal historické povídky a romány. osobitost jeho historické
ptÓzy je dána jeho vjrazně citovjrm vztahen ft &kgÍ|ním dějinám, jeho
woucím vlastenecn.ím a demokratickfm sm!'šlením. Mastenecnlí a deno-
kratismrrs mu prakticky sgljvaln protože pťedstavitelen národa mu byly
pčedevšÍm lidové wstvy. TŤebÍzskf pohlíží na českou historii očima svdho
soucitu s prost mi firrrni a spíše než samotné děiinné události líá dtrsledky
těchto událostÍ pro ávot lidu; pňipomíná iednak jeho utrpení, iedrrak ieboobranné snahy. Látkově čerpá z Pďackého Děiin, někdyi z mistnich ko-

nik, ze ápisú ve farních a městskfch archÍvech a v pamětech. HistoricM

fakta isou však ien opěrnÝmi bodY nebo rámcem ieho prÓz. Dďeko blíže

,,.z ť ue*e reprodulci áeii""e skutečnosti má k romanticky poiatému

oy,Áe." ourLu a k povÉsti stvoiené lidovou fantaziil V jeho ďlech se

''i"""ir v obměnách ava zauaani tyÍ'y postav: noudčí a zkušeď starci' ktďí

iako by ztělesĎovali svědomí 
" 

p"met národa, a nevinné dtvky' ieiichž

l'i'ár.'i.l 
-zi'"iv 

'y-uolizuit kÍiváy, nespravedlnost a utrpení v národní
. 

*i" ;. 
-st"i*ivp"o't 

iě"hto postav' některé |iné schematické prvky

(napÍ.opatuiicísemotivtaiemství,šablonorlitěsestrojovanéscényapod.)
a neměnnj, citovf patos vzáaluií Tňebtzského ptÓzu, jež byla ve své době

velmi populární, dnešnímu čtenáňskému vkusu.- - 
šve.povidty iadil Tiebízskf do kniŽních souborir poďe toho, do iaké

bistoricié doby isou situovány, a takto bv19 ieho ďlo počádáno a vydáváno

i p"'áqi. v po'.rata.n 
"".o.,bo* 

V čerzldncích kalicha s rictou zobrazuie

Husova pňedchtrdce tntitte", Štítného a mladého Husa, Žižku uvádí na

,"to'iďo ástupce a..tnyÁ zemanťr ve sráŽkách s panswem (Na staoech).

souuorVzďfi-katichasnmu;eobrazyzrÍ:zr'fchetaph.usitskéhobnutí
azdúrazĎuje*o-"',.ynárodněalidověobranné;největšísympatiepatÍí
táborťrm. Rozklad a porážku husitství pokládá Tčebízskf á neštěstí pro

národ, Lipany jsou áu ,,broben první české lidovlády.. a také hrobem

nfuodrt jednory.-- 
Ň";"eisr eesiaiu Tiebízského ie věnována pobělohorské době. Námětem

notztot,o,,n,i,,h elegiíi iady prací mimo tento soubor isou krutosti ďicetileté

uátv, *"av i.aoottiu"t'l rodin, nájezdy žoldnéňskfch vojsk, drancovánl

země cizlšlechtou, násilné metody protiÍeformace, tragickj,riděl exulantÍt.

TiebízskfpŤirovnáváČechytéaouvteKalváriiposetékríži,naděiičerpá

" 
át'íJ.v 'i'a"bost lidu 

" " 
prla"dt'odvahy a statečnosti (Tomď Dntultn).

bliis.e'l jeho žďozpÉvu |e irlavně r9dnÝ.ďfskf krai, alc též P-raha' KáÍl-

stejn a okolí Klecan. tarn umtstt| Leoohradechou potlidhu (1882). lman
Věirovec, někdeiší prtrvodce popraveného Kryštofa Haranta z Po|žic

a věmf stražce ieho pama*v, iJho schovanka, osiielá Harantova neteŤ'

i rr"'an.t'u .yn, oap"oit, d""Í se Větrovcovjm vlivem taiícně. vrátí

k otcově uir" a vě ovno**.ur '" 'iáuá bojormíkerr za českou věc i mstitelern

jeho smrti, patŤí k.vpi"ty- postavám Tiebízského prÓzy. V ieiich osudech

a u pon,omach, které se prinnaty kraiem, zrcaďí se riděl celého národa.

vÝhied do lepší budoucnosti nese s sebou postava Balbíno1a, tieba ien

epizodická a letmo naznačená. Román Trnooá koruna (č. 1879) poukazuje

uamravnitozporyčeskfchkatolíkťr,kteiísloužÍvcísďskémvojsku'ana
neméně palčivou oteztu orulantŮr ve švédské armádě. Děi wcholí bratro.

wažednÍm bojem, po němž si ti, kteŤí vítězstvím zachovali HabsburkÍtm

císďskou korunu, rro}ce uvědomují tragiku situace i to, že sobě a národu

dobyli ien ''tÍnovou korunu.. dalšího utrpeď.

ostatní TŤebízskďo p*"" 'i berou látku z rozmanitÝch děiinnÝch

epoch. Někdy se potous.eit vystihnout celkovf charakter dobg napÍ. za
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nik, ze zápisfi ve farďch a městskfcb archívech a v pamětech. HistoricM

ill" i'." *ar. i* opěrnÍ*i body. nebo rámcem ieho prÓz. Dďeko blíže

,,.J ť ue.,,e reprodut<ci áeii"''c skuteenosti má k romanticky poiatému

wsněnému obrazu a x povÉsti stvoiené lidovou fantazií. V jebo dílech se

;i;;;ffiili"a[ á*;atr"dní typy postav: moudŤí a zkušení starci, kteií

;.r." 
,uv 

ztělesůovali 'ueáo.1i' -" 
p"*et '11o.1", a nevinné dívky' iejicM

zmaňené životy symbolizuií kŤivdy, nespravedlnost a utrpení v národní
. "*Ň""r. 

stá.oiyp,,o.. iě"h.o postav' některé jiné schematické prvky

(napi. opakuiici se moiiv o!"*'.ot, šablonor'itě sestroiované scény apod.)

a neměnnj,citovy patos vzáa\uttTŤebízského pt6zu, jež byla ve své době

velmi populární, dnešnímu čtenáiskému vkusu.'-š'! 
p."iar.v r"air Ťi"tr"'kf do knižních souborÍr poďe toho, do iaké

ni,toii"te doby |sou ,it.,ova.'y, a takto bylo ieho ďlo poŤádáno a vydáváno

;;qi:Ý pá'rar.a"n 
"" 

'oouo* V čerodncích kalicha s rictou zobrazlje

Husova pÍedchtrdce Milíč* Štitného a mladého Husa, ŽiŽku uvádr na

scénu jako 
"a,top"" 

o,J-iÝ"L 
"".-t' 

ve srážkách s panstvem (Na staoech).

Soubor V ztiŤi kati,cnaiiiluje obrazy z ď;ťjnÝch etap husitskébo bnutí

a zdtrrazrluje .o*",,ry 
"a'oa"e 

a fidově obranné; největší s}mrpatie patŤí

táborirm.Rozkladaporlžtuhusitswípokl{dáTiebízskfáneštěstípro
národ, Lipanv i.oo áo ,,t'"obem prvnt české lidovlády.. a také hrobem

národni iednoty.-X"i'eísr 
easiana Tňebízského je věnována pobělohorské době. Námětem

Pobětohorskllch etegiii iady prací mimo tento soubor jsou krutosti tiicetileté

válkn osudy ;eanotrivctr i rodin, náiezdy žoldnéiskfch voisk, drancovánl

zemé cizlšlechtou, ,'a.lt''e -"toáy protirefomace, tragickj'riděl e-xulantÍt.

Tňebízskf pli,o,'"aueé."ny te aouv ke Kalvárii poseté kilži, naděii čerpá

z dtrvěry v odolnost ua" 
" ""prrra"dir 

odvaby.a statečnosti (Totlďš Dentulín).

Dějištěm jeho žalozpiÁle iltavně rodnÝ 'ie'''t5' kraj, ale též Praha' Karl-

štein a okolí Klecan.-iá 
".mir 

Leoohradeckou pooídku (1882). lmal
Větrovec, někdejší p'i.uoa." popraveného Kryšbfa {T-o 

z Po|žic

a věrnj, stfážce ;.nJp"*a*v,^ieiro schovanka, osiielá Harantova-neteň'

i Haranttrv ,p, oap-"alit., lí""Í se Větrovcovlm vlivem -ka!ícně. 
vrátl

k otcově víňe a ve 
"vn"Á"ui,",iáuá 

bojovníkem za českou věc i mstitelert

ieho smrti, patrr t rypJ[6 postavám Tiebízského prÓzy. V jeiich osudech

a v pohromá"t^, l.t.j '" pi.n"ay kraiem, zrcaďí se riděl celébo národa.

Vfhled do lepší uuJoucnosti nese s sebou postava n{t!11' tieba ien

epizoďcká a letmo *Át*a. Román Trnad hnruna (č. 1879) poukazuie

na mravní Íozpory e"'$'"r' katolík{r, kteií slouží v císďském voisku' a na

neméně pďčivou o.a't" oor.".t. oá soed'te armádě. Děi wcholí bratro.

waŽednÍm boiem, n*u si ti, kteŤí vítězstvírn zachovďi HabsbuÍkŮm

císďskou korunu, rrolce ouedonÚl uagiku situace i to, že sobě a národu

dobyli jen ''trnovou korunu.. dalšího utrpení.

ostatnÍ tr"ti",xjiá p*"" ,i booo-látku z rozmanitfcb děiinnÝch

epoch. Někdy ." pJil"í;i,,y'.moo". celkovf charakter doby, napi. za

tizo ní je u Bendla často literámí paroďe nebo travestie, ktetá -možůuje
postihnout životní bezobsažnost literárních konvqď. Takto píše Benď
v prÓze Formuld,ť na romdtly nebo báserl Písei milosti, kteÉ kdyŽ vyjádčila
zoufalsM nad bolofm' mrt\dm pohleden zboŽĎované dívky, končí deď-
kačním dovětkem ,,Na figuru na mé fajfce... Jako prozatér humorista vyšel
Benď z Rubešovfch humoresek; osobitf vlxaz lachÁzí tam, kde dovede
vyiáďit' iak se vznešené a citově ideální stfká s banalitou; napi. v povídce
Tatínhot41t juchty pocházejí všechny hrdinovy trynivé pfedstavy o jeho
lásce a o budoucím životním ridělu z baná|ních trapnfch situací.

Benďovo pťrvodní dílo je roztroušeno po časopisech, zčásti zťrstalo
v rukopisech; svou mladou poezii uspoiádal básnÍk do dvou cy$tt, Zoadlé
rďtže a Pímě' dochovanj'ch rovněž jeg rukopisně. KniŽně za Benďova života
vlš|v pouze jeho pieklady z díla Puškinova; mimo jiné uveď Benď poprvé
do čďtiny Puškinova Ezsžena Oněgina (1860). Timto piekladen také obo.
batil českÍ básnickf sloh tam, kde hledá odpovídající vltaz pro pňirozenou,
konverzačď plynulost básnické ďkce.

Václav Beneš TÍebízskÍ
/1849-1884/

A.u.tor vlastenecky zanícenfch historickfch prÓz s romantlckfmi
ději a postavami; e|egicky vyprávět o minutém, zvtáště
pobělohorském pokoňení národa a o utrpení prostého |idu.

Podle vsi Tňebíze u Slaného, kde se narodil 27.2. |84g' zvolil si
k svému pňíjmení Beneš literární pčívlastek. Děd z matčiny strany i otec'
ve9nickf krejčÍ' byli písmáci a vynikajÍcí vyprávěěi mÍstních pověstí. Pro-
bouzeli v něm uŽ od dětství zájern o historii. Vzděláď moHí roďče Tie-
bízskému poskytnout jen za cenrr velhfch hmotnfch obětÍ. Gymnázium
studoval ve Slaném a v Praze, po absolvovÍfurí pražského bohostoveckého
gemináŤe pťrgobil rok jako kaplan v Litni u Berouna, od r. 1876 v Klecanech
u Prahy. Plicqí choroba se stala pŤíčinou ieho piedčasné smrti 20. 6. 1884
v Mariánslcfch Lázních.

Tňebfuskf psal historické povídky a romány. osobitost jeho historické
pr6zy je dána jeho vjrazně citovjnr vztaherr k národním dějinám, jeho
woucím vlastenectvím a demokratickln son!'šlen{m. MastenecwÍ a deno.
kratismrrs mu prakticky splfvaln protože pňedstavitelem národa mu byly
pčedevšÍm lidové wstvy. TŤebízskf pohlíží na českou historii očima svého
soucitu s prostlrni lidmi a spíše neŽ samotné děiinné udáIosti líčí dÍrsledky
těchto událostí pro život lidu; piipomíná jednak jeho utrpení, jednak jeho
obranné snahy. Látkově čerpá z Palackého Dějin, někdy i z mistnich ko-
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vlády Rudolb II.' pod iejímž zermÍm leskem se taií piedzvěst budoucl
bělohorské katastroff (V ?o&,ečcŤ pětilisté rúže, drubá i p-a,n kartštejn-
shého ha,r*?,a). lindy v drobnějších ptízách ožívají staré kronikáÍské zá-
ryy nebo zprávy o místnícb piíběách z doby josefínské či z napoleon-
skfch vál*. VÍele píše'TÍebízskf o roce 1848 a spoiuje ho s hrisitskou
uadicí. VážÍ si hnud, které ie mu dokladem ,,české sity a vytrvaosti ne-
rimorné.., probuzením ,,sebevědomí lidu... Revoluce byla nutná, aby se
,,rodili zase Češi se srdcem, se ctí a ve hlavě s pamě .. (Pruní ruže).

Právo na v?pouru pť.rfuává Tiebízskf utlačenému a poďženému lidu
vždycky. Y Bluda,ťích, románu z braniborské doby, vysvětlirje zrod prvních
českfch ,,kacif .., hloubajících o rovnosti lidi, iako bnuti seďakir, kteŤt
se vzepieli zotročování. Několikrát ričastně pÍipominá selské rebelie a v ro-tnáně Bludné duše (č. 1879) lÍčÍ selské pwstjnt na Slánsku v 80. letech
18. stoletÍ, vyprovokované hlarmě zvťrlí rnchnosť. ,,Chtěli se vzpňÍmiti,
chtěu bÝti jako lidé s nesmrtelnou dušÍ, a ne iako němá tvái..... ffká
o svfch brdinech. Zábad podněcovatel vzpouťy stďec Refunaa, mery
se dá později poanat jako hrabě KoloVrat, odsouzenf pro protihabsLusty
odboj' a kterf zachráněním knížecího s}ma napomriže k ňešení konfliktu
mezi sedláky a wchností, Refundovo dobrodružné vysvobození rychtáčeKvěta z vězení, schťrzka vzboďenc v tajemné svatolotthardské kotlině,
pronásledovaní poustevníci, kteŤí pomáhají povstalcťrm, a jiné takovéto
mrctivy a postavy nesou romantickou osnovu, na nlž je dÍlo fabulačně bu-
dováno. Uvniď tohoto rámce se uplatĚuje i reálaě zpodobená mentďta
venkovsbÍch lidí a věrohodná kresba iednottivfch postav (protikladné
charaktery statečného rychtáfe Květa a ieho švagra, mstivďho seďáka
ouÍady, kterého vrchnost dosaď na místo Květovo a od něhož se nakonec
odw.átí i vlastnÍ rodina). V postavě mladého kaplana, kterf jde se vzbou.
ienci a smrtí zap|atl jejich svobodu, je zobrazen venkovskj, kněz buďtel
z počátkri obrození. I iinÝEi ději.-a postavami (vťrdce povstání koštišťáč
Rozhoda, pfipomínající kraiantrm Žit*av piÍklad; katoličtÍ venkované hlá-
sícÍ 9e k husitskjm pťedkrim jako k lidem své krve) jsou ďespoĎ naznačeny
myšlenkové a společenské proudn které pčipravovďy zrod nové doby.

Božena Benešová
/1873-1936/

|1oza|.čk1 9rední pÍedstavltetka psychotoglcké pr6zy nazačátku
m:.9|...!: Ve svém porídkovém atte zacn|tla trag|cié osudy
m|edfch !idí, st|ctávaiících se se světem maloměšiecterril"'.e"t'l
l konYence, c|tové chudoby a žlvotní prázdnoty a procházejícÍch
bolcctnfm ProGG3cm poznávánÍ a dezi|uzc. Po zkušenostech

z prvnÍ rvětové války vyrlsťujc |cjÍ krltika maloměš ÍctvÍ
v hledání Gclty k mravnímu pÍerodu jcdince a celé spolcčno*L
Postavy |c|ích románŮ svádějÍ zápas s Ynit'ní ocemě|ostÍ
e indtv|dua||st|ckfm robectvím a navazují nové lldské vztahy
a soclá|ní vazby.

Božena Benďová se narodila 30. 11. |873 v Novém Jiáně v rodině

advokáta. Dětswí a mládi prožila v Napaieďech na Moravském Slovácku;
prostňedí mďého města a měšéanské společenské vTtttvy' v něnž vyrostla

a od něhož se brzy - ačkoliv v něm do svfch pětaďic*i let álra - vědomě

ďstancovala, mělo vfznamnou ulohu v ieiím názorovém vÝvoii a později

i v ieiím literárním ďte. JinÝ, z.rračné oďišnÝ zÁžitkovÝ oknrh spoiuie Bene

šovou s Frenštátem pod Radhoštěm, odkud poctutzď oba ieií roďče a kde

v dětství i v pozdějším věku trávila léto; matka byla ze zdejšího tkďcovského

rodu, dědeček tu měl textilní ďlnu, byl staÍostou města a staročeskÍm
poslancem. Benešové se dostalo vzděláď běžného u měšťanské dívky ieií
áoby: po tŤi rokv navštěvovala vyšší školu v olomouci, dále se r'zdělávala
sarrra. Roku 1896 se provdala za železlnjčn1ho uiedníka v Napaieďech.
od mládí psďa verše i povídky, ale publikovat začala pčměrně pozdě:
první prÓzu uveŤeinila r. 1900 v Besedách Času (pod rodnÝm iménen Za.

ltetatova;, první knížka - její jediná básnická sbfuka Verše oěrné i prora'dné -

;t vysta ažl L909. VÝznamnÝm povzbuzením bylo pro ni sblÍžení s R. Svo.
bodovou, s níž se seznámila l L902 na Radhošti; jejím prostŤednictvím se
Benešová dostala do kontaktu s F. X. Šaldou a s oknrhem kolen něho'
a tím se jí otevŤely nové možnosti pro literární uplatnění. Roku 1908 se
pÍestěhovďa do Prahy, stala se existenčně neávislou a zab|a soustavně
iiterárně pracovat. Pčispivala zejména db Šďdoví'ch časopisŮ, se Svobo.

dovou redigova|a Lipu a konečně iako kritička a fejetonistka spolupracovala
s několika denÍky (Tribuna, Venkov). Do iejíbo života silně zasáhla váIka'
kdy byl odveden lejí sednrráctiletÝ syn a ďouhou dobu byl nezvěsmj'' nď
se po piewatu wátil z italskfch legií. ZemŤela 8. 4. L936 v Praze.

V prozaickém díle Boženy Benešové, kromě dvou rozsáh$ch prací romá-
norrj'ch, které z větší části vyplnily druhou, poválečnou etapu jeií worbn
pčevažují soubory povídek. Některé z nich sahaiÍ svou genezí až do obdobl
mladosti strávené v Napajeďech; srrÍm zp{rsobem koienÍ však celé její

dílo v tomto období, kdy se utváiel její základní zlcušenostď fond, kdy se
v koďrontaci s maloměstskjm prosďerlím a jeho životním stylem forrroval
její vztah ke světu..Tato konfrontace, jqímž,. subjektem jsou u Benešové
vesměs mladí lidé a nejčastěji dívky, tvoĚí také tenatickou osu jejího pied.
válečrrého povídkového díla a zirstává iejím ristiedním tématerr i později'
kdy v souvislosti s autorčinjm názorovjm rrÍvoiem nabfvá nové šíče.

Svou základď podobu dostalo toto téma už v první povIdkové sbirce
Benešové Nedobyt oltězsní (l91o). Hrdinkami těchto prÓz jsou mladé
ženy, bytosti vnitÍně osaměIé a citově ,,zÚÍazeioré,,, které vegetuií a lidsky
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vHdy Rudolfa II., pod ieiímž 26ya1- leskem se tajÍ piedzvěst budouc'
bělohorské katastro$ (V podoeěer Ntilisté r,úže, d'ohá i p*u,p kartštejn-
shého haorana). Jindy v drobněiších ptízách oŽívají staré kronikáiské zá-
ryy nebo zprávy o místnÍch pŤtbězích z doby josefínské či z napoleon-
skfch válek. Viele píše'Tňebízskf o roce 1848 a spojuie ho s hrisitskou
traďcÍ. Váží si hnutí, které ie mu dokladem ,,české sily a vytrvalosti ne-
timomé.., probuzenim ,,sebevědomí lidu... Revoluce byla nutná, aby se
,,rodili zase Češi se srdcem, se ctí a ve hlavě s pamětí.. (První r. že).

Právo na vzpouru pÍizaává TŤebízskf utlačenému a poníŽenému lidu
vždycky. Y Bludažích,románu z braniborské dobn vysvětíuje zrod prvních
česlcfch ,,kacíčťl.., hloubajících o rovnosti lidí, iako hnuti seďakir, kteÍi
se vzepÍeli zotročování. Několikrát ričastně pňipomíná selské rebelie a v ro-
máně Bludné duše (č. 1879) líčÍ selské povstání na Slánsku v 80. letech
18. stoletÍ, vyprovokované hlavně zvťrlÍ wchnosti. ,,Chtěli se vzpňímiti,
chtěli bjti iako lidé s nesmrtelnou duší, a ne jako němá wái..'.. číká
o svj'ch hrdinech. 7ÁbadÚÝ podněcovatel vzpoury stďec Refunaa, rcer.y
se dá pozděii poznat iako hrabě Kolovrat, odsouzen pro protihabslurskf
odboj' a kter.f zachráněním knížecího syna napomriže k Ťešení koníikru
mezi sedláky a wchnosd, Refundovo dobrodružné vysvobození rychtáÍeKvěta z vězení, schťrzka vzboďencri v tajemné svatogotthardské í<otlině,
pronásledovaní poustevníci, ktečí pomáhají povstalcrrm, a iiné takovéto
motivy a postavy nesou romantickou osnovu, na nLž je dílo fabulačně bu-
dováno. Uvnitč tohoto rámce se uplatĎuje i reálně zpodobená mentalita
venkovskfch liď a věrohodná kresba iednottivfch po,t"o 1p.otikladnécbaraktery statečného rycbtáie Květa a jeho švagri mstivJho seďáka
ouňadn kterého wchnost dosaď na mÍsto Květovo a od něhoŽ se nakonec
odvrátí i vlastnÍ jgílin4). V postavě mladého kaplana, kterf jde se vzbou.
Ťenci a smrtí zap|atl' iejich svobodu, ie zobrazen venkovslcf kněz buditel
1p9čátk'i obrozeď. I iinÝmi ději.'a postavami (vťrdce povstání koštišťáŤ
Rozhoda' pčipomírraiící krajanťm Žit*tlv pŤíklad; katoličtí venkované hlá-
sícÍ se k husitskjm pÍedkťrm jako k lidem své krve) jsou ďesporl naznačeny
myšlenkové a společenské proudn které pÍipravovaly zrod nové doby.

Božena Benešová
/  187 3-Ls36 /

!1oza|-čk1 nÍednÍ pňedstavitetke psychotog|cké prÓzy na zaěátku
D:.!9lÍ!: Ve svém porÍdkovém áttl zactltlla trag|cié osudy
m|adfch |idí, stlctávajících se se světem maloměšiacrerrii"'.n"t'r
a konvence, c|tové chudoby a životní prázdnoty a procházejícÍch
bolcstnfm ProGGsGm poznávání a dezituze. Po zkušenortech

z prvnÍ rvtÉové vá|ky vyÚsťuje |ejÍ krltika meloměštáctví
v hledánÍ Gcaty k mravnímu pŤerodu jedince e celé spolcčnostl
Postavy |c|Ích románů svádějí zápas s vnit nÍ osamělortÍ
a ind|v|duat|sttckfm sobectvím a navazují nové l|dské vztahy
a soclátnÍ vazby.

Božena Benešová se narodila 30. 1l. L873 v Novém Jičíně v rodině

advokáta. DětsM a mláď prožila v Napajeďech na Moravském Slovácku;
prosďedí malého města a měšéanské společenské vrstvy' v němž vyrostla

a od něhož se brzy - ačkoliv v něm do svfch pětatiiceti let žila - vědomě

ďstancovala, mělo vj'znamnou ulohu v jeiím názorovén vfvoji a pozděii

i v ieiím literáÍním ďle. JinÝ, značně oďišnf zÁžitkovÝ okruh spojuje Bene.

šovou s Frenštátem pod Radhoštěm, odkud pocházeli oba iejí rodiče a kde

v dětství i v pozdějším věku trávila léto; matta byla ze zdeišího tkalcovského
rodu, dědeček tu měl textilní dí1nu, byl staÍostou Eěsta a staročeskfm
poslancem. Benešové se dostďo vzdětání běžného u měšťanské ďvky ieií
doby: po tŤi roky navštěvovala vyšší školu v Olomouci, dále se vzdělávďa
sama. Roku 1896 se provdala za železničního uÍedníka v Napajeďech.
od mládí psala verše i povídky, ale publikovat začá|a pčměrně pozdě:
první prÓzu uvečejnila r. 1900 v Besedách Č,asu (pod rodnÍm jaénem7-a.

pletalova), první knížka - ieií jediná básnická sbltka Verše oěrné i prordtté -

ií ovsl" ažt. |9;o9. VÝznamnÍm povzbuzením bylo pro ni sblížení s R. Svo-
bodovou, s níž se seznámila r. |902 na Radhošti; jeiím prostÍednictvím se
Benešová dostala do kontaktu s F. X. Šaldou a s oknrhen kolem něho'
a tím se ií oteviely nové moŽnosti pro literární uplatnění. Roku 1908 se
piestěhovala do Prahy, stďa se existenčně neávislou a z'ab|a soustavně
iiterárně pracovat. Pňispívala zejména ďo Šatdovych časopis{r, se Svobo-
dovou redigova|a Lipu a konečrrě jako kritička a fejetonistka spolupracovala
s několika deníky (Tribuna, Venkov). Do ieiÍho ávota silně zasáhla válka'
kdy byl odveden její sedrrrnáctiletf syn a ďouhou dobu byl nezvěstnj'' nď
se po piewatu wáti| z italskfch legií. Zemčela 8. 4. 1936 v Praze.

V prozaickém díle Boženy Benešové, kromě dvou rozsáh$'ch prací romá-
nov. ch, které z větší části vyplnily druhou, poválečnou etapu jeií tvorby,
pčevažu|í soubory povídek. Některé z ďch sahají svou genezÍ až do období
mladosti strávené v Napajeďech; srrÍm zp{rsobern koŤení však celé ieií
ďIo v tomto období, kdy se utváŤel iejí základnÍ zkušenostní fond, kdy se
v koďrontaci s maloměstskjrrr prostňedím a jeho životním stylen formoval
její vztah ke světu..Tato konfrontace, jejímž subjektem isou u Benešové
vesměs rrladí lidé a nejčastěji dívky, tvoií také tenatickou o$u ieiího pied.
válečného povídkového ďla a zristává jejím risďedním tématem i později'
kdy v souvislosti s autorčinjm názorovlm vfvojem nablvá nové šíňe.

Svou základní podobu dostalo toto téma už v první povídkové sbírce
Benešové Neitobytd oítězsalí (1910). Hrdinkami těchto prÓz |sou nladé
ženy, bytosti vnitině osamělé a citově ,,7frÍazerié,,, které vegetují a lidsky
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chŤadnotí v atrrrosféŤe mďoměsta. Jeiich sny a touhn piedevším jejich
piedstavy absolutní lásky, se stňetávají s otupující piostŤednosti, s bez.
obsažnlm ávotnÍm mechanismem, se světem, v němŽ není místa ,,a.ipro velké lásky, ani pro velké vzpouťy' ani pro tragické konflikty, anipro
jásavé vítězsM, ani pro drásavé neštěstí... Jejich počáteční vzdor i odhod-
lání se lpv bm"u_pod tlakem konvencí, aie i z nedostatku vlastnÍ síly
a životní energie. Kritické ostÍí autorčino se tu obrací, nejen proti malo-
měšťáckému prostiedí, které oslabilo iejí hrdinky, ale v ironické konfron-
taci s životnÍ reďítou je odhalována i iluzívnost a neživotnost dívčích pňed-
stav o světě i o sobě samfch. Tento rys se dostává do popĚedí v aÁBtcn
povídkovfch sbílkách Benešové Myšky (1916), Kruté mladl (|9|7) a Tiché
dívky (L922).,,Citová qfchova.., kterou její hrdinky a hrdinové piocházejí,
končí zpraviďa vystťízlivěntm z romantickjlch iluzí, ale většinou také
nrátou Životní perspektivy, iež vede buď ke katastrofě, nebo častěji k re-
zignujícímu pÍizpťrsobení; jen vÍiimečrrě vyzbrojí tento v'.chovnj' proces
hrďnu novou životní silou. V podstatě ztéhož tematického okruhu 8erpaií
i povídkové sbírky vydané po válce, soubor Oblouzmí (|923, rozš. iakoRouhači a oblouzení, |933) a dvojice povídek Nen! ěIozlěku doaoieno 1mlzně
193l' titulní prÓza časopisecky 1924). Prohlubuje se tu však vědomá
ďstance autorky i ieiích hrdin od světa maloměšéákťr, od jejich morálního
pokrytectví i lidské malosti.

NepŤímf realismus flaubertovského t1pu, spočÍvající ve sledování po.
z.lávac1bo procesu, iímž se hrrlina postupně ,,odučuje romantismu.. a bd.
haluje skutečnou tváť věcí i liď, určil i základní metod,u Benešové. Její
"pl" i" zatožena na psychologické anď ze, jež se však vyhfbá piímé cla-
rakteristice a vnějšímu popisu, stejně jako impresi, náladovosti a malebnosti:
usiluje o objektivrrí vyprávěčskf odstup, o jazykovou rispornost, věcnost
a jasnost, o formální kázerl a kompozičrrí sevfenost, jíŽ se Benešová učila
na novoklasicistické novele. Mistrovství psychologické kresby, podávané
n9oŤÍmo piedevším prostiednictvím ďďogu, se uplatnilo zejména v jejím
obraze dětství a dosoívríní, jak je zachyti|ave Tfeih pooídkaih (l91a, rozš.
jako Chlapci, |927) či v novele Nesptacenlt dtuh (ze sbítky obloluzeni): zde
také její obŽaloba maloměšťáctví nabfvá nejnaléhavěiši poaJuv. vseJrno,
co zasahuje dospělé Edi"v jejích prÓz - nedostatek lidskéhoiepla a po-
ro1u1ěni, snolečenské pŤedsudky a konvence, bolestná osamělosi -, u*,,-
puje do dětsk1ich osudtr v tragičtější podobě. Protiváhu pňíběhťrm iragic-
kého dětsM a zároverl novr typ dětského hrdiny wvorila Benešová_ ve
své poslední povídce Don Pabto, Don Pedro a Vira Lukášooti (|936), jež
pa$í k wcholťrm jejího prozaického ďla. Také její iádro tv;ií p;;;es
',citové v1chovy.. mladičké hrdinky, zásažené v citlivfch okamŽicích časné
puberty první srážkou s cizím a groteskním světem dospěl ch. Piirozené
vlastnosti mládí, odvaha a chué k životu, a pňedevším piátelsiví s chlapcem,
kter'ii se jí stává chápav m a pozorn1fm p",t,,.,.m, však pomáhaji vere
piekonat její první bÓlestnou a tfapnou zkušenost. Benetová uplatnila

v této pozdní prÓze všecbny pňednosti svého vyzrálého vyprávěčsM'

zejména umění sugestivní dramatické zkratty, pracuiící s ávfm a spádnfm

ai"rog*. (Tyto v1astnosti také vedly k dramatizaci díla E. F. Burianein

a pozděii i k ieho zfilmování.)-'Mez;t. 
povidkové sbírky mladosd a poslední prÓzu Benešové spadaií

easově dva rozsáhlé romány, podďcené zkušeností první. světové váll1y

" 
oa"o'ooy* vjvojem, kterlm autorka i celá literatura v této době prošla.

rtrdinou dvoudflného románu Člooěk (1919, 1920) je umělec' hudebď

skladatel, kterj' se po tragickj'ch životnícb zkušenostech cílevědomě a bez-

ot'ledne soustiecoie ke své tvorbě - k tvorbě umělecké i k worbě vlrastního

šéasmého milostného osudu. Nakonec však obětuie všecbno, i.život' pro

záchranu ďouho nenáviděného dítěte druhého otce. Dramatickj'děi vnitÍ-

ního mravního pčerodu není tu osnován jen na protikladu individuálďbo

sobectví a nadosobní oběti; je v něm obsažena i polemika s oním poj9tím

tvtrrčího činu, iak je rrypracovala pŤedchozí epocha inďviduďismu, s kultem

uměníiakonejvyšší,nedotknutetnéhodnoty:protiníjetupostavenprosgj'
čin činné lidské lásky, akt záchrany obyčejného lidského života, kte1Í ie
tím nově zhodnocován. Tematicky i ideově souvisí tento román ď širší

vlnou válečné a poválečné prÓzy, která v mravním pňerodu iedince spatŤo-

vala pčedpoklad piestavby celé národn{ spolďnosti. Z téže myšlenky vy-

cházii válečná románová trilogie Benešové Úder (1926), Poilzemní plarneng

(Lg2g)' Tragickti duha (L933), ZákJadní dějovou osou je i tu charakteristickf

pruen mravního vlvoje Ženy, která se v kritickfch chvíUch nfuqílníhg

ži,ot^ ̂  za tragickfch Životních okolností protrpí a probo|uie k novjm

vztahťrm a k nové rnorálce a stává se spolutvťrrcem národního osudu.

H1avní hrdinka trilogie Alena Hudcová je z rodu oněch postav Benešové'

ktefé za vzporrru proti svému prostňedí platí krvavou daó: jeiÍ vlastní

rriatka, ,,měšéačka iabedněná do pÍedsudktr své tňídy.., z btflzy pied ne-

.ouoy-spojenímudádceiinamilého-proletáčeastanesepŤíčinoujeho
'*ni. Z iragického otÍesu, kterÝ do hloubi rozwátí hÍdinčin život, se

tozvíj| její.'.'itr* drama: rozchod s matkou a s jejím světem a zapojen1

do ilegátní práce jsou zprrnr více gestem zoufalství a negace, goyunně
však p}erustají ve vědornou, pozitivní společenskou aktivitu, která pietváií

i svého nositele. Benešová se tu pokusil" i1diyidg{|n{m osudem typizovat
jistou stránku společenského vjvoje, totiž Ínravní pŤerod národa v pňed-

večer jeho osvobození. Projekce této ideje mravního pŤerodu, nesené kÍes-

tansky podbarvenfm humanismem, do reálného historického procesu za-

brrínila Benešové proniknout hlouběji ke skutečné podstatě sociálního po.

hybu. Hlavní váha spočívá i tu v obraze maloměsta, v němŽ se odehrává
ťrstiední pňíběh (podkladem k němu byla skutečná udrílost, k níž došlo na
počátku uatt.y u Pierově) a kterf má - iako v celé tvorbě Benešové -

všechny znaky starého světa; současně se však tento mikrosvět stává dě-

iištěm skrytého, pozvolného a těžkého pÍocesu' k němuž pod vlivem války'
umírání, perzek,'ce, bídy iedněch a obohacování druhfch i pod vlivem



B B2322
cbŤadnod v atrrrosfeŤe mďoměsta. Jeiich sny a touhy' piedevším iejichpŤedstavy absolutní lásky, se stťetávají s otupující prostŤedností, s bez-
obsažnlm životnírn mechanismem, se světem, v němŽ není místa ,,a.ipro velké láskn ani pro velké vzpoufy' ani pro tragické konflikry, anipro
jásavé vítězswí, ani pro drásavé neštěstí... Jejich počáteční vzdor i odhod-
lání se !.,."v u*"u_pod tlakem konvencí, aie i z nedostatku vlastnÍ síly
a životní energie. Kritické ostÍí autorčino se tu obrací, nejen proti mďo-
měšéáckému prostÍedí, které oslabilo její hrdinky, ale v ironické konfron-
taci s životnÍ reďítou je odhalována i iluzívnost a neživotnost dívčích pčed-
stav o světě i o sobě samfch. Tento rys se dostává do popĚedí v aáBtctr
povídkovfch sbírkách Benešové Myšky (1916), Krute mkidl (|917) a Tiché
dívky (1922).,,Citová qfchova.., kterou její hrdinky a hrdinové piocbázejl,
končí zpraviďa vystňízlivěnlm z romantickjlch iluzí' ale většinou také
ztrátou životni perspektivy, iež vede buď ke katastrofě, nebo častěji k re-
zignujícímu pňizprisobení; jen vÍiime&rě vyzbrojí tento vj,chovnj' proces
hrďnu novou životní silou. V podstatě ztélo,ož tematického okruhu 8erpají
i povídkové sbírky vydané po válce, soubor Oblouzení (1923, rozš. iakoRouhači a oblouzení,|933) a dvojice povídek Nenl čloaěku doaoieno 1tnlzně
193l' titulní prÓza časopisecky 1924). Prohlubuje se tu však vědomá
ďstance autorky i iejích hrdin od světa maloměšéákťr, od jejich morálního
pokrytectví i lidské malosti.

Nepťímf realismus flaubertovského t1pu, spočÍvajícÍ ve sledování po.
z.návac1ho procesu, jímŽ se hÍ.lina postupně ,,odučuje romantismu.. a bd.
haluje skutečnou tváť věcí i liď, určil i základní metodu Benešové. Její
"pl" i" zatožena na psychologické anď ze, jež se však vyhfbá piímé cira-
rakteristice a vnějšímu popisu, stejně jako impresi, náladovosii a malebnosti:
usiluje o objektivní vyprávěčskf odstup, o jazykovou rispornost, věcnost
a jasnost, o formální kázerl a kompoziční sevienost, jíŽ se Benešová učila
na novoklasicistické novele. Mistrovství psychologické kresby, podávané
n9oŤÍmo pčedevším prostiednictvím dialogu, se uplatnilo zejméia v jejím
obraze dětství a dosoívání, jak je zachyti|a ve Tfeih povídktich (|9L4, rozš.
jako Chlapci, L927) či v novele Nesptacenlt dtuh (ze sbítky obloluzeni): zde
také její obŽaloba maloměšéáctví nabj'vá nejnaléhavěiši poaJtv. vseírno,
co zasahuje dospělé Edi'v jejích prÓz - nedostatek lidskeho tepla a po-
rozumění, společenské pŤedsudky a konvence, bolestná osamělosi -, u*,'-
puje do dětskfch osudtr v tragičtější podobě. Protiváhu piíběhťrm iragic-
kého dětství a zároverl nov typ dětského hrdiny wwila Benešová_ ve
své poslední povídce Don Pablo, Don Pedro a Věra Luktišooti (|936), jež
patčí k vrcholťrm jejího prozaického díla. Také její jadro tvoit proces
,,citové v1ichovy.. mladičké hrdinky, zdsažené v citlir ch okamŽicích časné
puberty první srážkou s cizím a groteskním světem dospěl1ich. Piirozené
vlastnosti mládí, odvaha a chué k životu, a pňedevším pfátelswí s chlapcem,
kterf se jí stává chápav]im a pozorn1fm p".t,,...m, však pomáhaii vcre
piekonat její první bblestnou a tfapnou zkušenost. Benešová uplatnila

v této pozrtní prÓze všechny piednosti svého vyzrálého vyprávěčsM'

zejmena umění sugestivní dramatické zkratky, pracuiící s žirrÍm a spádnÍm

áiutog".. (Tyto v1astnosti také vedly k dramatizaci díla E. F. Burianein

a pozděíi i k jeho zfiImování.)-.y'.ezí 
povidkové sbírky mladosti a poslední prÓzu Benešové spadaií

easove ďva rozsáhlé romány, podnícené zkušeností první. světové války

" 
oa"o'ouy- vjvojem, kterlm autorka i celá literatura v této době prošla.

rtrdinou dvoudílného románu Čtooěk (1919, 1920) je umělec' hudební

skladatel, kte4 se po tragickj'ch životních zkušenostecb cílevědomě a bez-

on"a"e soustieaoie ke své tvorbě - k tvorbě umělecké i k tvorbě vlastního

šéasmého milostného osudu' Nakonec však obětuje všecbno, i.život' pro

záchranu ďouho nenáviděného dítěte druhého otce. Dramatickj'děi vnitÍ-

ního mravního pčerodu není tu osnován jen na protikladu individuálďbo

souectvi a nadosobní oběti; je v něm obsažena i polemika s oním poj9tím

tvtrrčího činu, |ak je vypracovala pŤedchozí epocha individuďismu, s kultem

uměqíiakonejvyšší,nedotknutelnéhodnoty:protiníjetupostavenprosgj'
ein rilinne fidské lásky, akt záchrany obyče|ného lidského života, kte1$ ie
tím nově zhodnocován. Tematicky i ideově souvisí tento román s širší

vtnou válečné a poválečné prÓzy, která v mravním pňerodu iedince spatio-

vala pčedpoklad piestavby celé národní společnosti. Z téže myšlenky lry-

cházii válečná románová trilogie Benešové Úder (1926), Podzemní platneny

(Lg2g)' Tragickti duha (L933), ZákJadnl dějovou osou je i tu charakteristickÝ

prruen mravniho vlvoje Ženy, ktetá se v kritickfch chvílich národního

liuot" 
" 

za tragickfch životních okolností protrpí a probojuje k novjm

vztahťrm a k nové morálce a stává se spolutvťrrcem národrrího osudu.

Hlavní hrdinka trilogie Alena Hudcová je z rodu oaěch postav Benešové,

které za vzporrru proti svému prostňedí platí krvavou daĎ: ieií vlastní

rriatka, ,,měšéačka iabedněná do piedsudktr své tiídy.., zbrŮ;zy pied.ne-

.ou'y-spojenímudádceiinamilého-proletáčeastane.sepčíčinoujeho
'*ni. Z tragického otÍesu, kterj' do hloubi rozwátí hrdinčin život, se

tozvíj| jeji.'''itň.'t drama: rozchod s matkou a s jejím $větem a zapojeni

do ilegální práce jsou zprvu více gestem zoufďství a negace, 9oyunně
však p}erustají ve vědornou, pozitivní společenskou aktivitu, která pŤetváŤí

i svého nositele. Benešová se tu pokusilg indiyidu{|ním osudem typizovat
jistou stránku společenského vjvoje, totiž Ínravní pÍerod národa v pňed-

večer jeho osvobození. Projekce této ideje mravního pŤerodu, nesené kies-

éansky podbarvenfm humanismem, do reálného historického pÍocesu za-

bránila Benešové proniknout hlouběji ke skutečné podstatě sociálního po.

hybu. Hlavní váha spočivá i tu v obraze maloměsta, v němž se odehrává
ristiední pňíběh (podkladem k němu byla skutečná událost, k níž došlo na
počátku uatty .r' Pierově) a kterj, má - |ako v celé tvorbě Benešové -

všechny znaky starého světa; současně se však tento mikfosvět stává dě-

iištěm skrytého, pozvolného a těžkého procesu' k němuž pod vlivem války'
umírání, perzekuce, bídy iedněch a obohacoviíní druhfch i pod vlivem
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pr]obuzenÝch národnlch nsděií dochtízďo v neirúzněiších wswách, od
dělnictva po šlechtrr' a v.něnž se zaďnal. roďt novf nálodní kole.ktiv.

Rozsáhlé lonánové práce Benďové patfí k zÁvablm poválečnfm po.
kusťtm o s1mteticky obraz charakteru národa a jeho osudu v roz.hodujícÍ
chvítináÍodních děiin. Pňesto vša& doménou spisovatelky z&stala povídka,
zachycujíď citová a'mrarmÍ dramaa mladÝch lidí, pro niž ii Marie Puima-
nová v polovině 30. l* nazvall vÝstižně básnÍken tragického mláď . ,,to
jest: oné první vášnivé opravdovosti v člověku iďtě nepŤizptrsobeném,
v duši jďtě nové, pŤí}ré a neobrobené, kterou zahubí nebo zmtzačí životní
mechanismus... A cďou tvorbou Benďové procházÍ rnládí iako mravď
kritik' iako soudce; iako soudcepodstatnÝch' čistších a čestněiších sudidel...

Petr Bezruč
/ t867-Ls58/

Básník, autor jedné z neivětšÍch knlh čcgké Poozto, Slezskfch písnÍ.
Bezručovy drsné, dramatické a pronlkavě riě|nné verše |rou pňevážně
insplrovány odporem proti soc|álnímu a národnímu Úttaku
v rodném S|ezsku. |ei|ch podstatná čált vzn|kla na pÍelomu sto|etÍ
a těžÍ jak z lldové tvorby i |azyka bitsnÍkova rodného krate,
tak ze soudobfch vfbojú modernÍ poez|e. Bezručovo dÍlo ie dodnes
blízké lirokfm vrstvám čtenáÍú a také v zahrantčí má značnf ohlas,
což se projevllo jeho p ektady do mnoha |azykÚ.

Mas ím jménem vtadimíÍ vďek. Narodil se v Opavě 15. 9. 1867
y 1odint stčedoškolského profesora, filologa a národního slezského pra-
covníka Antonína Vaška, autora prÍrboiného spisu o nepÍavosti Rukopisťr.
Roku 1873 byl profesor Vašek pÍďožen do Bma, ftdg vlaítimír chodil na
Slovanské gymnázium (1877-85). Otcova náhlá smft r. 1880 pronikavě
zhoršila materiální situaci početné rodiny. To sna<i byl i jeden z dÍrvodťr -
vedle jakéhosi pocitu marnosti a beznaděie -, proč Bezrrrč nedokončil
studia klasické filologie v Praze (1885-88) a vrátil se do Bma. Téhož roku
pŤiiď podŤízené uŤednické místo u Zemského vfboru (z této doby pocMzejí
jeho prozaické prvotiny Studic z CaÍé Lustiil, od r. 1889 $e Btává poštov-
nÍm zaměs rncerr v Bmě. v l. l89l-93 pracovď na poště v Místku; zde
se znoyu konfrontuje s tvrdou skutečností rodného kraje, po němž podniM
ďouhé pěší cesty. Stfká se s kroužkem bohémskfch pňátel a sďlÍ ieiich
kultuÍní záiay. Prožil tu také dvojí milostnf vxah, jehož stopy později.
nacbáztne v Slezskfch písních. Roku 1893 se Bezruč wátil do Brna znovu
iako poštormÍ zarněstnanec. V letech nejpravděpodobněišího vzniku jádra
Slezskfch písní (1898-1900) byt váŽně nemocen plicní a rtervovou cho-
robou' do sluŽby znovu nastoupi|ažt. |9o2. Na počátku století se nerispěšně

ucMzel o mlaďčkou Fanynku Tomkovou z Moravan u Bma' Labutinku

šlezst<ych písní. Za váIky byl pŮl roku (1915-16) nro node.ď1rí'

ze napsa do emigrantsteno 
-e^opi'" 

L'Indépend".ce Tchěque protistátní

uaseit, coz mu nebylo prokázáno; báseĎ skutečně ieho ďlerrr nebyt.

nezrue zťrstal zaněstnancem pošt až do r. 1928, kdy odešel do.yÍďužby.

'i 
-É.ě, 

Kostelci na Hané, v Brance u opavy, léto často uávil v Besky-

áech. od.. tsas byďil trvale v Kostelci. Roku 1945 byl jmenován národ-

nín umělcem. Zem[e| v Olomouci 17.2. L958.

Slezské píměse fornovďy ďouhlt léta a zahmuií verše z rťrznjch 9!a9ut
autorova života. Jejich uměiecky neivlrazněiší a společensky nejpÍrsobivější

wstvu však tvoŤí básně vznik|é ieště pied prozrazením Bezručova pseudo-

nymu, neriplně otištěné v HerbenovďČ,asu v l. 1899 až 1900. (V této době

,,"uo o.ato.,no pÍed ní byly také s velkou pravděpodobností skutečněaa-

psány, i když vycházeií zbraviďa ze zkušenosti podstatně starší;.do Slez-

st.i,cu-ptsnt-seněkterézďchdostalyažvmezivá|ečnémobdobí.)Anony.
mít", ula.mě pseudonymita, byla zŤeimě nejvhodněišL ba téměi neztymou

podmínkou Bezručovy tuo'ry' umožůovala autorovi, aby pŤedHádal svá
-díla 

skoro iako kolektivď 
"íwo'v 

lidové masy, odosobněnf vÍnz ieiÍcb

trpkÝch živomích zkušeností, ritlaku a vzdoru. Veše woťící iádro Slezskfch

pr.,,,i i.oo stylizovány iako pokračovanr !ao1!!o 
mftu, jako další z ňady

poue..i a ptsrrí, v učhz si prostt obyrratďé.Těšínska, Ostravska a Beskyd

uvědomovali svou tíživou siruaa. Ve shodě s tím ie i autostylizac" -!o-
ručejakolidovéhobarda,kter!,propŮičuiesvtrihlaskolektivnÍmuproátku
a dopliluje ho o momenj.o,'doteno sociátďho uvědomění; k ieho zv raz-

něj používá i prvkÍr čerpanj,ch z okruhu vzdělanÝch wstev (zejména

antické náměty), pťrvodní ionro.r piedstavivosti vzdálenÝch. Postava fik-

tivního autora je ovgenuz v iádru SlezskÝch písď rťrzně po|ata a v básních

i"^'"i.y"n.žánrťr nabjvá rystr navzejen těžko slučitelnfch. v bďadách

je to svěáek, kterf někdy zce|a mizí za suoze sdělovanjmi fakry krutého

prrueuo (Kantor notÍa,i, iindy vstupuie do ďla rizkosmjni apostofami,

pŤipomínaiícími chÓr átické" tť.géď; (Maryčha MasilÓnoua). V epice

Slezskj,ch ptsni vystopuje raaa otlercirme zotrazenfch postav' které maií

tonkrátni iioe prédou,"Lv;n"n"é,ie však vžacy básnicky pňewáií natolik,

aby odhalil ieiich obecnÝ 
",v,",^" áby u*i"" n.ráya a t"'p'.1Í.w.t-9.lpfu

co nejostieji. V časovÝct iou.t.i.'a"n proti národnímu a sociálďmu tlaku

piiiinoa se;ue masku lidového pís.ičkáÍe a pacríetisty. Také zde se obracÍ

proti konkrétním o.oia. (iarhÚz Géro, Dta hrofuía). Veďe cizího

panstva se pňed'mětem ieho ritoku Jtava i uspokoiená, národně zabezpďená

a k bídě 1idu lhoste;níčeská buržoazie (hasa caput rcgni). Rysri bližšÍch

autorovrr životu nabfvá autostylizace tam, kde básnÍk wstupuie v podobě

poutníka, kterí' kŤíž; k"ážá p.aax kraiem, sleduie o.Tdl':o"i"

a měst a setkáva se s lidrni; zdé ožlvá Bezru&va zkušenost z let' kdy pÍa-

coval na místecké poště a kiy z vypravění i z autopsi" 
"r,í"kť 

nci.více ma-

teriálu pro pozděiší si"".tJ,pi''J (Tošonooice, Z Osttco3t do Těš1na ai.).
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ptobuzenÝcb národnrch nad$Í docbázeto v neirťraěiších vfstvách' od
dě|nictva po šlechtrr' a v. němž se zaánal. Íodit novÍ náfodní koteitiv.

Rozsáhlé románové práce Benďové patÍí k závablm poválečofm po-
kusúm o synteticky obraz charakteru národa a jeho osudu v rozhodujíct
chvíti národních děiin. Pňesto však doménou gpisovatel|šy zŮstďa povtdia,
zachycuiícÍ citová a 'mrarmí. dranata mtadfch lidÍ, pro 

"z 
ii rr"'ij p.'im".

nová v polovině 30. let nazrlala vÍsfi'''ě básďkem tragickébo *641 - ,,to
iest: oné prrmí vášnivé opravdovosti v člověku ještě nepňízptrsobenín,
v duši iďtě nové, pffkré a neobrobené, kterou zahubí nebo-zmrzačÍ životnl
Becbanismult... A celou worbou Benďové prochrtzí mtáď iako mravní
kritik' iako soudce; iako soudce podstatnfch, čistších a čestněišícb suďdel...

Í t . T r Yretť |'ezrue
/L867-ts58/

BásnÍk, autor jedné z neivět'Í]ch knlh české poezte, Slezskfch pÍsnÍ.
Bezruěovy drsné, dramat|cké a prontkavě ríl|nné verše jsou pievalnt.
lnspirovány odporem prot| soc|á|nÍmu a národnímu Úttaku
v rodném Slezsku. |ejich podstatná čárt vzn|kta na pÍetomu stoletÍ
a těží iak z lidové tvorby | |ezyka bllsnÍkova rodného kraje,
takze soudobfch vfbojú moderní poezte. Bezruěovo dílo |c dodner
blízké širokfm vrstvám čtenáIú a také v zahran|čí má znáčny ohtas,
což se projevilo jeho p ektady do mnoha |azykÚ.

Mas í'n jménem Vladimít vďek. Narodil se v Opavě |5. g. |86?
v rodině stŤedoškolskébo profesora, fiIologa a národnÍho slezského pra-
covnÍka Antonína Vaška, autora prťrboiného spisu o nepravosti Rukopisir.
Roku 1873 byl profesor Vašek pŤeložen do Brna, kde Vlac{imír chodit na
Slovanské gymnázium (1877-85). otcova náhlá smrt r. 1880 pronikavě
zhoršila materiálrrí situaci početné rodiny. To sna<i byl i jeden z itrvodťr -
vedle jakéhosi pocitu marnosti a beznaděje -, proč Bezruč nedokončil
studia klasické filotogie v Praze (1885-88) a wátil se do Brna. Téhož roku
piiiď poďízené ďednické místo u Zemského vfboru (z této doby pocházeií
ieho prozaické prvotiny Studie z Café Lustig), od r. 1889 ." 'táua poštov.
ním 2gg1tg ^.cerrr v Bmě. v l. l89l-93 pracoval na poště v Místku; zde
8.: znovu konfrontuje s twdou skutečností rodrrého kraie, po němž podniM
.ď9ůé pěšÍ cesty. St ká se s krouŽkem bohémslcfch pčátel a 'ail j.;i"n
kuttufní zÁiay. Ptožil ťu také dvoií milostnf vztah, jehož 'topy po"be;i
nacházíme v Slezskj'ch písních. Roku 1893 se Bezruč vrátil do nrna znovu.
iako poštovní zaměstnanec. V letech nejpravděpodobnějšího vzniku jádra
Slezskfch písní (1898-1900) byt vážně nemocin plicnÍ a nervovou cbo.
robou, do služby znovu nastoupil a ž r. 1902. Na poeetku století se nerispěšn{

ucMzď o mlaďčkou Fanynku Tomkovou z Moravan u Brna, I.abutinku
Slezskfch phsn|.7a váJky byl pfrl roku vězněn (1915-16) pro podezienÍ'

Že napsal do emigrantského časopisu L'Indépendance Tchěque protistátní

báseů, což mu nebylo prokázáno; básď s}utečně ieho ďlem nebyla.

Bezruč zťrstal za^městnancen pošt až do r. 1928' kdy odďel do vÍslužby.

Žit v Brně, Kostelci na Hané, v Brance u opavy, léto často trávil v Besky-

dech. od r. 1939 byďil trvďe v Kostelci. Roku 1945 byl jmenován národ-

nírn umělcem. Zerďel v olomouci l7.2. L958.
Skzshé ptmě se formovaly ďouhá léta a zabrnují verše zrbzEÝch období

autorova života. Jeiich umělecky neivfrazněiší a společensky nejp{tsobivější
vrstvu však tvolí básně vaiklé jďtě pied prozrazenim Beznrčova pseudo-

nymu, neriplně otištěné v Herbenově Č,asu v l. t899 až 1900. (V této době
nibo nedlouho pčed ní byly také s velkou pravděpodobnosti skutečně na-
psány, i když vycMze|í zpraviďa ze zkušenosti podstamě starší; do Slez.

'tÝcn pt.ot se některé z nich dostaly až v meziválečném obdobÍ.) Anony.
mita, vlastně pseudonymita, byla zčejmě neivhodněiší' ba téměŤ nezbytnou
poám{nkou Bezručovy tvorby: umožřovala autotovi, aby pčedkládď svá

áíla skoro jako kolektivní vjtvory lidové masn odosobněnf vfraz ieiích
trpkfch životďch zkušeností, tlaku a vzdoru. Verše tvoŤící |ádro Slezskfch
písnt isou stylizovány iako pokračování lidového mftu' jako dďší z čady

lověstí a písní, v.nichž si prostí obyvatďé TěšÍnska, Ostravska a Beskyd

uvědomovali svou tíživou situaci. Ve shodě s tím ie i autosty|izace Bez-
ruče iako lidového barda, kterj, propŮičuie svíri blas kolektivnjmu proátku

a doplĎuje ho o moment soudobého sociálnÍho uvědoměď; k ieho zvÍraz-
něď používá i prvkri čerpanj'ch z olrubu vzdělanfch vrstev (zeiména

antické náměty), pťrvor|ni folktÓrní pŤedsovivosti rrzdálenfch. Postava fik-
tivního autora je ovšem už v iádru Slezskfch písď rŮrzně poiata a v básních
rozmanitjch.žánrťr nabjvá rysú navájem těŽko slučitelnfch. v baladách
je to svěáek, kterÝ někdy zce|a miz! za stroze sdělovanjrni- fakty krutého
pňíběhu (Kantor llalfar), iindy vstupuie do ďla riz*ostnjmi apostrofami'
pčipomínajícími chÓr antické tragéďe (Maryčha Mqil,Ónozla). V epice
št.i'ti'cr' písní vystupuje šada obiektirmě zobrazenfch postav' které mají
konkrétnÍ iiué piedob'"zy;Beztllč ie však vždy básnicky pňewáŤí natolik,
aby orlhelil ieiich obecnÝ rrÝznam a aby branice práva a bezprM vystoupila
co nejostÍeji. V časovfch invektivách proti národnímir a sociálnjmu ritlaku
pŤijímá Bezruč masku lidového písničkáie a pamíetisty. Také zde se obrací
proti konklétním osobám (Markliz Géro, Doa hrobnfui). Veďe cizího
panstva se pňedmětem ieho ritoku stává i uspokoiená, národně zabrye|yá
a k bídě lidu lhosteiná česká buržoazie (Ptqa caput rcgti).,RysŮ bližšÍch
autoro\nr životu nabjvá autostylizace tam, kde básník vystupuie v podobě
poutnÍka, kterf kiížem Mžem prochází kraien, sleduie osudy.vesďc
a měst a setMvá se s lidmi; zdé ožlvá Bezručova zkušenost z let, kdy pra-

coval na mÍstecké poště a kdy z qprávěnt i z autopsie vyzískal neivíce ma-
teriálu pro pozdější Slezské pÍšně (Toíozovice, Z Ostraz4t do Těš1na aj.).
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Sem paďÍ i motiv odchodu ze Slezska, chápanf dokonce jako zrada na
národJd věci (Doě dědiny), a opětného návratu, spojeného s bolestnjm
pŤekvapením nad tÍm' jak daleko zatím pokročilo zbídačení a odnárodnění
(Ndorat). MonumentálnÍch, vizionáiskj,ch, pravděpodobnosti zce|a vzdá-
lenfch rysťr nabfvá naopak básníkova autostylizace tam, kde se pŤirnyká
k doslovnépu vfznamu pseudonymu ,,Bezruč.. (,,levou mi urazil uhelnf
balvan..); ujaŤmená síla a vzdor kmene se tu vtělily do občí postavy fan-
tÓau(Škaredj, zja),ktet! celou básďkovu i kmenovou zkušenost shrnuje
do iedi'ého prostého a dramatického gesta vztyčení a pádu (Ostraxa,
Michalhmtice). Se stupĎovanou odvahou tu Bezruč slučuje postavy lido-
vého mftu (ondr i) s hrdiny antické historie (Leonidas) a vfiimečně sahá
i ke lďesťanskému symbolu Ukčižovanébo (Vrbice).

V básních této skupiny se Bezruč nejvj'razněji blíží symbolistické poezii
90. let (BŤezina, Sova), která ovšem ovlivnila celou jeho tvorbu, 

" 
to z";*éo"

obrazností a volnjm veršem, jehož patos oživá v Bezručově daktylu,
drsném a plném záměrnfch a pťrsobidch odchylek od rytmické pravidel-
nosti. K symbolismu se u Bezruče druži - zejména v básních s epicklm
iádrem - od počátku i prvky básnického slohu Macharova s jeho vyrržitím
cbarakteristického detailu, pŤímé hovorové ťeči a věcného, zdánlivě pro-
zaického sdělování fakt. Konečně jsou tu i prvky pisně a veršovaného
pamfetu, ft nimž podobně jako Bezruč měla blízko generace mladfch bás-
nÍktr vstupujících do literatury současně s Bezručem (Šrámek, Gellner aj.).
Slezské písně slufují všechny tyto vzájeaně si vz&ílené prvky v energickou,
skoro násilnou sJmtézu) jejímŽ v$sledkem je originální a celistvj'tvar. I pči
zdínlivém primitivismu a nápadně manifestované ,,barbarskosti.. je poezie
Slezskfch písď zcela na vfši básnického usilování své doby; zároveů si
uchovává intenzívnÍ sepětí se zdroji lidové tvorby, jejíŽ uadice byla v Bez-
ručově rodném kraji na pčelomu století ještě živá. Také tyto prvky jsou
začleněny do Bezručova stylu a spolu s vfsledky moderní umělecké zku-
šenosti vytváŤeiÍ - podobně jako napť. u Janáčka - neopakovatelnou a mi-
močádně šéastnou celistvost.

Pro Slezské písně je charakteristické to, že se v nich ve vysoké mífe
uplatnil místopis kraje; mnoho básní, a to i stylizovanfch do podoby vize,
má v nadpise iména skutpčnfch vesnic a měst, a takika u všech básní lze
určit jejich konkrétní dějiště. Cesty poutníka, procházejícího krajinou,
mťržeme věrně sledovat na mapě; básníkem pňipomínané r'lÝny, rybníky,
skupiny stromťr skutečně existovaly. Nejde pťitom jeri o dokumentárnost:
ve Slezskj'ch písních buduje Bezruč cdf souvisl1i' básnickf prostor' vy-
mezen horami s chudjmi políčky Beskyd, hutěmi a šachtami prrtmyslo-
vj,ch center, urodnějši zemědělskou krajinou kolem opavy. Své místo tu
má ňíšská hranice s Pruskem, poněmčená města jako Fr1idek, posouvající
se čfua odnárodnění, za níŽ hasnou světla zuacenj'ch vesnic. Krajina se tak
stává zhmotněnjn obrazem kmenového osudu i vnitŤního osudu básníkova.
V symbolistickém piepodstatnění dostává ppdobu bojiště, monumentální

kulisy ápasu o sebezachováď. Dlouhé vfčty místníďr imen stupĎují patos
(Kotlkop) nebo ďegičnost (Huč1n) některÍch básnl. Zobtazení krajového
prostonr se stává iednÍm z činiteltr umělecké celistvosti Slezskfch písď

a má znafof dosah ideov'f : Slezsko, enkláva mimoÍádné zaostalosti v mo.
dernizující se stiední Ewopě, dostává rilohu uměleckého ,'rrodelu.., umož-
Ďuiícího rázen pčehlédnout nejrÍrzněiší formy bezpráví a obecné degradace
a vyjádiit hoÍkost vzdoru, kterf se dlouho hromaď a vybuchuie jen osamo-
ceně, živelně a tragicky nerispěšně, následován zoufalstvím nebo smrtí a vy-
koupen tím, že pčechází do lidového mftu a odtud se stává posilou dďšího
odporu.

Do těsné souvislosti s hlavďm společenskjm tématem uváď Beauč
i svou lyriku ig1imnl. Lyrickf subjekt jeho milostnfch veršir bledá drivody
pádu svfch nadějí v procesu odnárodněď a zbídačení. Zpirsob jeho cito.
vého a erotického prožívání, jež je drsné, nedmluvné, piedern rezign'ujicí'
se ve Slezskfch písďch motivuie povahovjmj vlastnosurri kmene.

Znechucen prozrazením pseudonymu, oslaben chorobou a v obavách
pied riiertnimi represáliemi omezuje Bezruč záby po tvurčlm roaachu
z pčelomu století básnickou práci. Ve veršovan1fch povídkách (Krásnc pole'

Smrt césarooa) sílí tehdy prvky macharovského reďismu; vzniká i milostná

lyrika z okruhu básné Labutinka, z větši části do Slezskj'ch písď neza-
Iazená. Z tvorby pozděiších let se do Slezskj.ch písď dostal soubor verš{r
těsně se pňimykající k lidové písni, několik polemickfch básní ovlivněnfch
nacionďismem poválečnjm, ďe také několik pozdqích balad, v nichž ještě

ožívá básníkova vnímavost pro konkrémí lidové postavy slezské.
Proces, v němž Slezské písně jako básnická kniha vznikďy a dostávaly

definitivní podobu, je neobvyk a složitj'. Zasábldo něho první Bezručírv
redaktor J. Herben, kterí' vytrvďe usilovď pňimět básníka k definitivnímu
uspoňádání veršťr, ale také rakouská cenzura a obavy pňed existenčními
represáliemi. Bezruč sá- dost ďouho ortmital soustňedit svá díla do iedné
sbírky, v pozdním věku zas uplatnil své filologické pŤedsudky a snahu
pňizpťrsobit pťtvodní dflo svjm soudobjm regionalisticklm pŤedstavám
i zálibrím estetick] m: vj'sledkem byla Ťada textovj.ch zněn' jež dnešní
vydavatelé musí zase ze Slezskj,cb písní odstraůovat.

Roku 1903 byly nělceré Bezručovy básně vydány knižně (SkzsW áslo;
jeho kompozice, vywoiená vydavatelem J. Herbenem, se do iisté míry
v pridoryŠu Slezsk;i'ch písní zachovala, zakryta už ovšem značrrě básněmi
vloŽenJi.nri později), k uspoŤádání sbírky Slezské písně došlo však teprve
po dalších šesti letech. V následuiících vydríďch pŤiblvaly do Slezskfch
písní dďši a dďší básně z pŤelomu století, víceméně n"íhodně' jak se vy-
noŤily v časopiseckj'ch otisEích. V pruběhu 20. |et pčipojil Bezruč i svou
tvorbu pozdější a r. L928, kdy ze star1|'ch zásilek Herbenovi byla časo-
pisecky uveňejněna ještě čada neznámj'ch dosud básní, dostďa sbírka
zhruba dnešď podobu.

Z Bezručovy pozdní tvorby zťrstď mimo Slezské písně nevelkj, oknrh
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Sem paďÍ i motiv odchodu ze Slezska, chápanf dokonce jako zrada na
nárcdnÍ véci (Doě dědiny), a opětného návratu, spojeného s bolestnjm
pŤekvapením nad tÍm' jak daleko zatím pokročilo zbídačení a odnárodnění
(Náorat). Monumentálníďr, vizionáňskj'ch, pravděpodobnosti zcela vzdá-
lenfch rysťr nabfvá naopak básníkova autostylizace tam, kde se pňirnyká
k doslovnépu vfznamu pseudonymu ,,Bezruč.. (,,levou mi urazil uhelnf
balvan..); ujaŤmená síla a vzdor kmene se tu vtělily do občÍ postavy fan-
t6au(Škaredj, zja),kte$ celou básníkovu i kmenovou zkušenost shrnuje
do iedi'ého prostého a dramatického gesta vztyčení a pádu (Ostrazsa,
Michalhmtice). Se stupĎovanou odvahou tu Bezruč slučuje postavy lido-
vého mftu (ondr i) s hrdiny antické historie (Leonidas) a vfiimečně sahá
i ke lďesťanskému symbolu Ukčižovaného (Vrbice).

V básních této skupiny se Bezruč nejvj'razněji blíží symbolistické poezii
90. let (Bčezina, Sova), která ovšem ovlivnila celou ieho tvorbu, 
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obrazností a volnjm veršem, jehož patos oživá v Bezručově daktylu,
drsném a plném záměrnfch a pťrsobivj'ch odchylek od rytmické pravidel-
nosti. K symbolismu se u Bezruče druŽi - zejména v básních s epic\|lm
iádrem - od počátku i prvky básnického slohu Macharova s jeho vyrržitím
charakteristického detailu, pŤímé hovorové ťeči a věcného, zdánlivě pro-
zaického sdělování fakt. Konečně jsou tu i prvky písně a veršovaného
pamflenr, ft nimž podobně jako Bezruč měla blízko generace mladfch bás-
nÍktr vstupujících do literatury současně s Bezručem (Šrámek, Gellner aj.).
Slezské písně slufují všechny tyto vzájeaně si vzdrílené prvky v energickou,
skoro násilnou sJmtézu, jejímŽ v$sledkem je originální a celistvj'tvar. I pňi
2dín1iyd6 primitivismu a nápadně manifestované ,,barbarskosti.. je poezie
Slezskfch písď zcela na vfši básnického usilovríní své doby; zároveř si
uchovává intenzívnÍ sepětí se zdroji lidové tvorby, jejíŽ uadice byla v Bez-
ručově rodném kraji na pčelomu století ještě živá. Také tyto prvky jsou
začleněny do Bezručova stylu a spolu s vfsledky moderní umělecké zku-
šenosti vytváŤeiÍ - podobně jako napň. u Janáčka - neopakovatelnou a mi-
moŤádně šéastnou celistvost.

Pro Slezské písně je charakteristické to, že se v nich ve vysoké mífe
uplatnil místopis kraje; mnoho básní, a to i stylizovanfch do podoby vize,
má v nadpise iména skutpčnfch vesnic a měst, a takika u všech básní lze
určit jejich konkrétní dějiště. Cesty poutníka, procházejícího krajinou,
mťržeme věrně sledovat na mapě; básďkem pňipomínané Í'lÝny, rybníky,
skupiny stromťr skutečně existovaly. Nejde piitom jeri o dokumentárnost:
ve Slezskj'ch písních buduje Bezruč cdf souvisl1!' básnickf prostor' vy-
mezen;f horami s chudlmi políčky Beskyd, hutěmi a šachtami prťrmyslo-
vj,ch center, urodnějši zemědělskou krajinou kolem opavy. Své místo tu
má ňíšská hranice s Pruskem, poněmčená města jako Fr1idek, posouvající
se čfua odnárodnění, za níŽ hasnou světla zuacenj'ch vesnic. Krajina se tak
stává zhmotněnjn obrazem kmenového osudu i vnitŤního osudu básníkova.
V symbolistickém piepodstatnění dostává podobu bojiště, monumentální

kulisy ápasu o sebezachování. Dlouhé vfčty místních imen stupůují patos
(Kotlkop) nebo ďegičnost (Hučtn) některÍch básní. Zobrazení krajového
prostonr se stává ier|ním z činiteltr umělecké celistvosti Slezshfcb písní

a má znafof dosah ideoyf : Slezsko, enkláva mimoňádné zaostalosti v mo.
dernizující se sďedď Ewopě, dostává rilohu uměleckého ,,rrodelu.., umož-

Ďujícího rázen pčehlédnout ne|rírznější formy bezpráví a obecné degradace
a vyjádňit hoikost vzdoru, kterf se ďouho hromaď a vybuchuie jen osamo-
ceně, živelně a tragicky nerispěšně, následován zoufďstvím nebo smrtí a vy-
koupen tím, že pčechází do lidového mftu a odtud se stává posilou dalšího
odporu.

Do těsné souvislosti s hlavnim společenskjm tématem uváď Beauč

i svou lyriku intimnl. Lyrickf subjekt jeho milostnfcb veršÍr hledá drivody
pádu svfch nadějí v procesu odnárodněni a zbídačeď. ZpÍrsob jeho cito.
vého a erotického prožívání, jež ie drsné, nedmluvné, piedem rezign'uiící'
se ve Slezskfch písďch motivuie povahovjmi vlastnostrri kmene.

Znechucen prozrazením pseudonymu, oslaben chorobou a v obavách
pňed riiertnim; reptesáliemi omezuie Bezruč záby po tvuÍčím roaachu
z pňelomu století básnickou práci. Ve veršovan1i'ch povídkách (Krdsnc pole'

Smrt césarooa) sílí tehdy prvky macharovského realismu; vzniká i milostná

lyrika z okruhu básné Labutinka, z vétši části do Slezskfch písní neza-
Iazená. Z tvorby pozdějších let se do Slezskj.cb písď dostal soubor veršťr
těsně se pňimykající k lidové písni, několik polemickj'ch básní ovlivněnfch
nacionďismem poválečnjm, ďe také několik pozdqích balad, v nichž ještě

ožívá básníkova vnímavost pro konkrémí lidové postavy slezské.
Proces, v němž Slezské písně jako básnická kniha vznikaly a dostávaly

definitivni podobu, je neobvyk a sloŽitj,. Zasábl. do něho prvni Bezručriv
redaktor J. Herben, kteťí' vytrvale usiloval pňimět básníka k definitivnímu
uspoňádání veršťr, ale také rakouská cenzura a obavy pied existenčními
represáliemi. Bezruč sá. dost ďouho odmital soustčedit svá dílra do iedné
sbírky, v pozdním věku zas uplatnil své filologické pŤedsudky a snahu
piizpťrsobit pťtvodni dflo svjm soudobjm regionalisticklm pňedstavám
i zálibám estetick]m: vj'sledkem byla Ťada textov ch změn' jež dnešď
vydavatelé musi zase ze Slezskj'ch písní odstraůovat.

Roku 1903 byly některé Bezručovy básně vydány knižně (Skzshe áslo;
jeho kompozice, vywoňená vydavatelerr J. Herbenem, se do iisté míry
v pridorysu Slezskj,ch písní zachovala, zakryta už ovšem značně básněmi
vloŽenJiini později), k uspoiádáď sbírky Slezské písně došlo však teprve
po dalších šesti letech. V následu|ících vydríďch pŤiblvaly do Slezshlch
písní další a dďší básně z pŤelomu století, víceméně niíhodně, jak se vy-
noŤily v časopiseckj'ch otisEích. V pruběhu 20. let pŤipojil Bezruč i svou
tvorbu pozdější a r. L928, kdy ze starj'ch zásilek Herbenovi byla časo-
pisecky uveňejněna ještě iada neznámj,ch dosud básní, dostďa sbírka
zhruba dnešď podobu.

Z Beznrčovy pozdní tvorby zrlstal mimo Slezské písně nevelkf okrutr
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umělecky ptopraovanfch' hudebních a sevienfch veršrl s te'Íratikou bilan-
cováď ávota a blížící se smrti. Neirozsáhlejší z těchto básnl, Stužkonoska
modrd, byla salnostatně vydána r. 1930. Úplnf soubor básní do Slezskj'ch
písní nepojatfch pčedstavuie dnes knížka Pfételtpn i nepž(iteÚt.m (l95Á).
Na olraii Beaučova r|í|a zlistaly drobné prÓzy staršího i novějšÍho data,
filologické polemik5 iakoŽ i velké množswí pozdrrích veršovan!'ch po.
zdravri' gratulací a jinfch pŤÍlďitosmfch projevťr.

Ač se Bezručova poezie zrodila stranou soudobého kulturněpolitického
a literárního ávota, povyšujíc zkušenost z regionálního prostčeď na zále-
átost celonríror|ní, básník v ní plně vyrŽil a pčehodnotil vj'sledky, ke
kteťí/m dospěla v jeho době česká poezie. ProstŤedrrictvím básnické nad-
sázky' symbolťr a paralelismrl umocnil dokumentárně zobrazenou reďitu
a vystupĎoval ieií obraz do horečn!'ch vizí, v nichž zvytaznila monumenta-
lizoval spolďenskou protiHadnost, vzÁjelo.tm! poměr dvou světťr i samotnj'
odboj lidu. 7Átovď' patosem vášnivého rozhoičení a hněvného vzdoru
vtiskl těmto veršťrm citovou naléhavost. všim tím se Slezské písně stďy
iednim z hlarmích, stále živj.ch pramentr české moderní sociální poezie
20. století.

Emanuel Bozděch
/  t84L-788s /

Dramatik, dramaturg Prozatímního divadla a dlvadetní kritik.
levištně spěšné byly jeho historické komedie ze salÓnního
prostÍedí pažížského a víde|lského dvora, které s vtipem a ironií
pÍedstavuií dějinné udá|osti jako velké nástedky malfch pňíčin.

Narodil se2t.7.1841 v Praze, kde také absolvoval gymnázium a stu-
doval práva, moderní jazyky a historii. Stal se vychovatelem ve štechtic\fch
1gírinág\ od r. 1867 púsobil iako dramaturg Prozatímního divadla, v letech
|874-75 studoval v Pačíži slovanské literatury a literaturu francouzskou.
Po náwatu pusobil |ako kulturď a ďvadelní referent praŽsk1ich listu
českÝch (Pražsh deník, Světozor, Pokrok) i němec$!'ch; krátce také Ťíďl
francouzskf tist Le Pragois. V linoru 1889 áhadně zmizel a za několik
let byl Íedně problášen za mrwého; souď se, že spáchal sebewaždu,
k níž ho dohnala iednak obtížná nemoc' jednak pocit uměIeckého ne-
doceněoí.

Již Bozděcfiovaprvotina zt. L867,tŤiaktová konverzační komedie z dob!
katiliiiaúnl'odefuávaiící se na francouzském dvoie za Lg.dvíka XIV., ukazuje,
v čem tkví charakteristické pŤednosti autorova dramatického talentu: do-
vede se smyslen $ro iwištní ričin ošnovat zábavné komediáIni zápletky

a vládne lehce pl1mouclm iazykem sďÓnní konvetzace. Bozděch se iiž
touto hrou zňetelně piihIásil ke vzorŮm franouzské situačoÍ a konvetzačnl
vesďohry, která byla v tehdejší době u českého měštanského publika ve
zvláštní oblibě. Také jeho další histotické konedie se opínly o pŤÍHad
francouzského dramatika E. Scriba, a to iak po technické' tak i po myšIen-
kové stránce. Bozděch měl ned{rvěru k iakÍmkoli vďkolepfm koncepc|m
živomím, politickjm, ideorrjm, uměleckfm' a vyhovoval mu pÍoto Scribťrv
pohled na dějiny jako na souhru malj'ch pííčin' iď vedou k velkfm náďed-
kťtm. v komeďÍch rozehÍává malicherné pozadi sv&ové historie' rrÍzrtalnné
děiiqné události piedstavuje iako vlsledek intrik, omezenosti, plospěchái-
sffí' milostnÍ'ch rozmarťr, osobďch záima. Zho,tšht suÍtníhnla (prem. 1872)
pňedvádí v jedrroaktové zkratce zákulisí ápasu o zabraniční orientaci Ra-
kouska za Marie Terezie (což byla po vítězsM Němec*a nad Francii
r. 1871 záležitost znovu aktuální). obramÝ diplomat Kounic tu ďskrémě
odhalí intriky pruského vyslarrce' vnržívaiícÍho císaŤova áletnictr'í' snjŤí
oba císďské manŽele, prosaď spoieneckou smlouvu mezi Rakouskem a
FranciÍ a je nakonec jmenován kancleŤem. 7Áp|*kt tŤíaktovfch komďií
Bozděchovlch Soěta p n v županu (1876) a lmenil bez vojshz (nalezena
v pozústalosti, uvedena 1889) jsou čerpány z intimniho okolí cisďe Na-
poleona. V těchto hrách sice vyvrcholilo Bozděchovo umění v rozvtiení
komeďálních situacl i ve stavbě duchaplného konverzačnlho ďďogu' avšak
ironickÝ odstup od slabtrstek jednajicích postav a pŤímo geometrické po-
hrávání s dramatickou konstrukcí mu jiŽ zabránily chamkterizovat postÍlvy
stejně zdaňile iako piedtím ve zkoušce stámíkově.

Méně rispěšnf byl Bozděch na poli bistorické tragédie (Baron Goertz
ze švédskj'ch dějin, prem. 1868) a historické činobry (Dobtodruzi z časŮ
Rudolfa II., zakÁzána v 70. letech cenzurou). Ani ieho vyspělá dramatická
technika nedcikázala v nich piekonat riskalí scribovského pohledu na dé-

iiny, jeď v tečně vyhovoval komeďi, ďe nestačil iiž iako filozofickf záHad
vážného dramatu. - Bozděchovo ďlo doplliuji Nooelby (1877)' drobné
prÓzy kreslící postavy a scénky z ptažské společnosti a z prostŤeď ven-
kovské šlechty.

otokar Bíezlna
/1868-1929/

Pžední básník generace 90. let" Y jeho meditativnÍ' ldealistickfm

. postojem ovlivněné tvorbě sc česká poezie nejv|razněii vyrovnale
s podněty soudobé evropské modernn imenovitě symboIlsmu.
Pro vyiádňení myšlenkovfch I citovfch dramat soudobého člověka
BÍez|na vytvoňll zceta novf typ reíexívnÍ básn{ v nÍl myšlenke
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umělecky propraovanfch' hudebďch a sevienfch veršrl s tematikou bilan-
cování ávota a blížící se smrti. Neirozsáhlejší z těchto básnl, Stužkonoska
modrd, byla salnostatně vydána r. 1930. Úplnf soubor básní do Slezskj'ch
písní nepojatfch pčedstavuie dnes kníŽka Pfételtpn i nepžtÍteltlm (l95Á).
Na olraii Beaučova r|í|a zlistďy drobné prÓzy staršiho i novějšÍho data,
filologické polemiky' iakoŽ i velké množswí pozdrrích veršovanfch po.
zdravri' gratulací a jinfch pŤiležitosmfch projevťr.

Ač se Bezručova poezie zrodila stranou soudobého kulturněpolitického
a |iterárního života, povyšujíc zkušenost z regionálního prostčeď na zále-
átost cďonríror|ní, básnik v ní plně vyrŽil a pčehodnotil vjsledky, ke
kteťí/m dospěla v jeho době česká poezie. ProstŤedrrictvím básnické nad-
sázky' symbolťr a paralelismťr umocnil dokumentárně zobrazenou realitu
a vystupĎoval ie|í obraz do horečn!'ch vizí, v nichž zvytaznila monumenta-
lizoval spolďenskou protiHadnost, vzÁjelnn! poměr dvou světu i samotnj'
odboi lidu. ZároveĎ patosem vášnivého rozhoičení a hněvného vzdoru
vtiskl těmto veršťrm citovou naléhavost. všim tím se Slezské písně stďy
iedďm z blarmích' stále živfch pramentr české moderní sociální poezie
20. století.

Emanuel Bozděch
/  t84L-788s /

Dramatik, dramaturg Prozatímního divadla a dlvadetní kritik.
Jevištně spěšné byly jeho historické komedie ze satÓnního
prostÍedí pažížskélro a víde|lského dvora, které s vtipem a ironií
pÍedstavuií dějinné udá|osti jako velké nástedky ma|fch pňíčin.

Narodil se2l.7.1841 v Praze, kde také absolvoval gymnázium a sťu-
doval práva, moderní jazyky a historii. Stal se vychovatelem ve šlechtick1fch
1gdinág\ od r. 1867 púsobil iako dramaturg Prozatímního divaďa, v letech
|874-75 studoval v Pačíži slovanské literatury a literaturu francouzskou.
Po náwatu pusobil iako kulturď a divadelní referent praŽskj'ch listir
českÝch (Pražsh deník, Světozor, Pokrok) i němec$!'ch; krátce také ňíďi
francouzskf |ist Le Pragois. V rinoru 1889 záhadně zmize! a za několik
let byl ňedně prohlállen za mrwého; souď se, že spáctral sebevraždu,
k niž bo dobnala iednak obtížná nemoc' iednak pocit uměIeckého ne-
doceněoí.

Již Bozděcfiova prvotina z t. L867, tŤiaktová konverzační komedie z dob,
katiliiiaúnl'ďebávaiící se na francouzském dvoie za Lr1dvíka XIV., ukazuje,
v čem tkví cbara}ceristické pŤednosti autorova dramatického talentu: do-
vede se smyslem $'ro iwištní ričin ošnovat zábavné komediální zápletky

a vládne tehce pl1m'oucím jazykem salÓnní konvetace. Bozděch se iiž
touto hrou ďetelně pňihlásil ke vzorírm franouzské ďnračot a konverzační
vesďohry, která byla v tehdejší době u českého měštanského publika ve
zvláštní oblibě. Také jeho další historické komedie se opíraly o pÍíHad
francouzského dramatika E. Scriba, a to iak po tecbnické' tak i po Eyšlen.
kové stránce. Bozděch měl nedrlvěru k iakÍmkoli velkolepjm koncepcb
životním, politickjm, ideovjm, uměleckfm' a vyhovoval mu proto Sctibúv
pohled na děiiny jako na souhru ma ch pŤíčin' iď vedou k velkím násled-
kť'm. v komeďÍch rozehrává malicherné pozaď světové historie' qíznanné
děii4né události piedstavuje iako vjsledek intrik, omezenosti' prospěchái-
ství, milostnÍ'ch rozmarir, osobďch áimÍr. Zhpušha suÍníhna (prem. t872)
pfedvádí v jedrroaktové zkratce zákulisí ápasu o zabraniční orientaci Ra-
kouska za Marie Terezie (což byla po vítězsM Německa nad Francií
r. 1871 záležitost znovu aktuální). obratnf ďplomat Kounic tu ďskrétně
odhďí intriky pruského vyslance' vnržívaiíďho císaŤova áletnictví' smíŤí
oba císďské manŽele, prosaď spojeneckou smlouvu mezi Rakouskem a
FranciÍ a je nakonec imenován kancleiem. 7ÁpI*Y tŤiaktovÍch komedií
Bozděchovj'ch Soěta pdn o županu (1876) a Jenerdl bez vojshn (nalezena
v poz stalosti, uvedena 1889) jsou čerpány z intimniho okolí cÍsďe Na-
poleona. V těchto hrách sice vywcholilo Bozděchovo umění v rozvíjení
komeďátních situací i ve stavbě ducbaplného konverzačoÍho ďďogu' avšak
ironickÝ odstup od slab{rstek jednajíďch postav a pffmo geometricté po-
hrávání s dramatickou konstrukcí mu jiŽ zabránily charakterizovat postavy
stejně zdaňile iako piedtím ve zkoušce stámíkově.

Méně rispěšnÍ byl Bozděch na poli historické tragaie (Baron Goettz
ze švédsk!'ch dějin, prem. 1868) a historické činohry (Dútodrazi z časŮ
Rudolfa |!., zakázáaa v 70. letech ceuzurou). Ani ieho vyspďá dramatická
technika nedcjkázala v nich pŤekonat riskalí scribovského pohledu na dě-
jiny, jenž vftečrrě vyhovoval komeďi, ale nestačil iiž jako filozofick!'áklad
vážného dramatu. - Bozděchovo dílo doplĎují Nooelhy (1877)' drobné
prÓzy kreslíci postavy a scénky z praŽské společnosti a z prostŤedÍ ven-
kovské šlechty.

otokar Bíezlna
/7868-1929/

Piední básník generace 90. let. Y ieho meditativnÍ' ideelistickfm

. postojem ovlivněné tvorbě sc ěeská poezie nejvfrazněii vyrovnale
s podněty soudobé evropské modernn jmenovitě symbolismu.
Pro vyjádŤení myšlenkovfch I citovfch dramat soudobého člověka
BÍez|na Yytvont zcela novftyp reíexívní básně v nÍž myš|enke
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je nesena žadou samostatnfch obrazrt jen velice volně spojenfch.
Y tom pňedial mnohé experimenty poezie 20. století, zejména té,
která svou prlsobivost zak|áda|a na básnické obraznosti.

Vlastním jménem Václav JebarrÍ'. Narodil se 13. 9. 1868 v Počátkách,
jeho otec byl obuvníkem. v l. 1883-87 studovď na reálce v Telči. Po
manritě se stal učitelem na obecné škole v Jinošově u Náměště nad Oslavou.
Zde se seznrímil s A. Pamrnrovou, s níž od r. 1889 udržoval korespondenci
\r'znamnou jako dokument i jako básnické dílo; osobně se však s Pammro-
vou 7novu setkal aŽ nedlouho pied svou smrtÍ. V l. 1888-1901 Bňezina.učil
v Nové Říši na Moravě. Jako symbolistickf básnÍk vystoupil t. 18923 vy-
y9|6| ihngd mocnf odpor v okruhu J. Vrchlického i souhlas mezi svjmi
generačními druhy. Otiskoval verše a eseje v pŤedních moderně oriento-
vanÍ'ch časopisech, zqména v Rozhledech a Moderní revui. Roku 1895
spolupodepsal manifest České moderny. Samostatnjm studiem získal
široké vzdělríní zvláště ve světov ch literaturách a filozofii. Roku 1901
pňešel na měšéanskou školu v Jaroměňicích nad Rokytnou, kde s pčestáv-
kami' kdy bjval uvolněn pro literární práci, pfrsobil až do r. 7925. lato-
měiice se staly také místem četnj'ch besed s návštěvníky a pňáteli, z nichž
neibližší mu byli sochď F. Bílek; básník J. Demt a sociolog E. Chďupnf.
Po r. 1907 se jako básník odmlčuje. od r. L925 ži| BŤezina v Jaroměčicích
na.tfvďém odpočinku. 25.3. 1929 taÍttéž zemiel.

Rané počátky Biezinovy tvorby, uveňeiĎované koncem 80. let pod
pseudonymem V. Danšovskf v krajovfch časopisech, se nijak nevymykají
z běžnlch konvencí soudobé literatury. Jsou to vlastenecké lyrické básně
a veršované povídky, ovlivněné epikou Sv. Čecha. Prozaické črty, humo.
resky a novely z téže doby čerpa|í náměty ze života maloměsta i z místní
historie. MladÝ autoť v nich postupně zdokonďuje umění žánrového rea-
lismu (novela Protější okno' L890). Vrcholná práce tohoto obdobi, Román
Eduarda Brunnera (psán 1890_92), se však nezachovala; autor neměl
tispěch pči pokusu o její uveňejnění a později ji pravděpodobně sám zničil.

K ásadní změně Biezinova uměleckého zaměňení došlo r. 1892, po
letech usilovného poznávání uměleckého a myšlenkového proudění doby
a vlastních rivah o otázkách umění. Svědectví tohoto vyvoje se dochovalo -
veďe dopisťr A. Pamrnrové - i v obsríhlé korespondenci s pňítelem Bauerem.
Největší dosah pro Bťezinťrv pierod mělo intimní seznámení s Baudelairovou
poezil a s filozofií Schopenhauerovou, dále vliv programovj'ch statí F. X.
Šady a v neposlední čadě i otčes z náhlého skonu obou rodičťr (1890).

Pět Bňezinovfch básnickfch sbírek, napsanych pak v prtrběhu necelého
desetiletí (Tajemné d lky, |8953 Sz'lí't ní na zdpadě, 18963 Větry od pÓlti,
L897 ; Stazlitelé chrárnu' L899; Ruce, 1901), vytvoňilo lyhraněnou a osobitou
českou verzi světového básnického proudu z konce století - symbolismu.
Syrrbolismus usiloval básnicky pťrsobit sugestivními pčedstavami tajem-
n!'ch světťr a dějťr, postihnout síly a vztahy skryté pod powchem běŽné

skutečrrosti' vyjádňit jednotu smyslu nejrf'z-nějších projevťr života, a tak
je navzájem sblíŽit. ZatLm cílem do krainosti napínal arozehráva| básnické
slovo, jmenovitě pak obrazné vyjádiení' metaforu: konkrétním' smyslově
naléhavjm symbolem označovď duchovní, pŤímému vnímání nepiístupné
zkušenosti, pŤičemž stupĚovď napětí mezi pŤímÝm a obraznfm vjlznamern
slov, z jednoho metďorického iádra rozvíjel celé obrazné děje jako rrnoho-
značrrou obdobu událostí a vztahťr' jejichž pomyslnj' obsah měl takto bjt
nikoli zťetelně vysloven, ale toliko opsrín a n.rznačen. BŤezina zvyrazni|
pojeti symbolismu jako reflexívní poezie zablvající se nejobecnějšími
otázkami lidské existence a navazuiíc| vztah mezi člověkem a absolutÍrem.
I experimenty s básnickou formou (volnf verš) u BŤeziny vŽdy souvisí
s myšlenkovou složkou díla.

Celá BŤezinova tvorba vyrirstá z idealistickébo pŤesvědčení' že duchovní
skutečnost je podstatnější' závaŽněiší' pravdivější než skutečnost světa
bezprostŤedně daného; v kontaktu s duchovním světem vidí také jedinou
perspektivu jednotlivce i lidstva. }eho koncepce minulj'ch i budoucích
dějin je proto co do svého obsahu nereálná a utopická. Zátovei však Bťe-
zina nikdy nepčestal bjt zaujat bezprostiedně viděnj'mi' citově a smyslově
naléhavfmi pozemskjmi skutečnostmi, a tak, tňebaŽe v nich někdy viděl
pouhou nerozluštěnou dosud šifru pro poselství nadzemského vfznamu,
naplnil své básně bohatstvím barev a zvukťr' rozvlnil je objevy neznáin1 ch
souvislostí mezi věcmi, oteviel v nich richvatné prtthledy do ryze lidskÝch
a pozemskj'ch situací. I sama piedstava Nejvyššího (nikdy nepojmenova-
ného a vždy se vymykajícího iakékoli konkrétní věrouce), v níž se koncen-
truie Biezintrv spiritualismus, se stala básníkovi podnětem k tomu, aby se
mu lidská zkušenost i pied:rrětná skutečnost tozzáIi|y, dynamizovďy a dra-
matizovaly risilím o navázánl pŤímého kontaktu se svym jednotícím prin-
cipem. Zátoti ei ovšem ztratily bezprostŤední společensko-historickou kon-
krétnost. Bťezinirv světov!'názor byl ovlivněn pŤírodními vědami a zejména
vjvojovlmi teoriemi 19. století; v jeiich duchu veškeré své naděje spojuje
s budoucností' kdy na vrcholu svého zdokonalování bude člověk s to se
začlenit mezi duchovni síly kosmické.

Kosmická perspektiva, prostupujícÍ BÍezinovy verše s intenzitou a dťr-
sledností dosud v české poezii zcela ojedinělou, ovlivnila i vfběr základních
témat a problémťr. tde jmenovitě o vztah jedince, často trpícího' hledají-
cího a zoufajícího, k onomu nadosobnímu pohybu, jenž směfuje k doko-
nďosti. V tomto tématu se odrazila i společenská problematika 90. let,
tj. období krize, kdy se rozpaďa jednota české společnosti zaloŽená na
národně obrannj'ch ideálech a nová společenská seskupení se sotva nejasně
r.. sovďa, a kdy tedy individuum, rrymaněné ze starj'ch vazeb a do novj.ch
dosud nezačleněné, bez opory zrmějška muselo iešit svťrj vztah ke kolekti-
vitě, k nadosobnímu vlvoji a k budoucnosti. Celková linie BŤezinova qfvoje
|e drína zesilujícím se optimismem, jenž se opírá o stále rozhodněji uplatrlo-
van1i pohled ze stanoviska kosmu, věkir a zástuptr; na všech stupních jeho
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je nesena Íadou samostatnfch obrazrt jen velice volně spojenfch.
Y tom pňedial mnohé experimenty poezie 20. století, zejména té,
která svou prlsobivost zak|áda|a na básnické obraznosti.

Vlastním jménem Václav JebarrÍ'. Narodil se 13. 9. 1868 v Počátkách,
jeho otec byl obuvníkem. v l. 1883-87 studovď na reálce v Telči. Po
mafulitě se stal učitelem na obecné škole v Jinošově u Nríměště nad Oslavou.
Zde se seznrímil s A. Pammrovou, s níž od r. 1889 udržoval korespondenci
vj'znamnou jako dokument i jako básnické dílo; osobně se však s Pammro-
vou ".novu setkal aŽ nedlouho pied svou smrtÍ. V l. 1888-1901 BŤezina'učil
v Nové Říši na Moravě. Jako symbolistickf básník vystoupil r. 1892; vy-
volď ibned mocnf odpor v okruhu J. Vrchlického i souhlas mezi svjmi
generačními druhy. Otiskoval verše a eseje v pŤedních moderně oriento-
vanÍ'ch časopisech, zqména v Rozhledech a Moderní revui. Roku 1895
spolupodepsal manifest České moderny. Samostatnjm studiem získal
široké vzdělríní zvláště ve světov ch literaturách a filozofii. Roku 1901
pňešel na měšéanskou školu v Jaroměňicích nad Rokytnou, kde s pŤestáv-
kami, kdy bjval uvolněn pro literárni práci, pfrsobil až do r. 7925. lato-
měňice se stďy také místem četnj'ch besed s návštěvníky a pňáteli, z nichž
nejbližší mu byli sochď F. Bílek; básník J. Demt a sociolog E. Chďupnf.
Po r. 1907 se jako básník odmlčuje. od r. L925 ži| BŤezina v Jaroměiicích
na.tťvalém odpočinku. 25.3. 1929 taÍItéž zemňel.

Rané počátky Biezinovy tvorby, uveňejĎované koncem 80. let pod
pseudon1mem V. Danšovskf v krajovlch časopisech, se nijak nevymykají
z běžnlch konvencí soudobé literatury. Jsou to vlastenecké lyrické básně
a veršované povídky, ovlivněné epikou Sv. Čecha. Prozaické črty, humo.
resky a novely z téže doby čerpa|í náměty ze života mďoměsta i z místní
historie. MtadÝ autoť v nich postupně zdokonďuje umění žánrového rea-
lismu (novela Protější okno' L89o). Vrcholná práce tohoto období, Román
Eduarda Brunnera (psán 1890_92), se však nezachovala; autor neměl
tispěch pči pokusu o její uveňejnění a později ji pravděpodobně sám zničil.

K ásadní změně Biezinova uměleckého zaměňení došlo r. 1892, po
letech usilovného poznávání uměleckého a myšIenkového proudění doby
a vlastních rivah o otázkách umění. Svědectví tohoto v1ivoie se dochovďo -
veďe dopisťr A. Pamrnrové - i v obsáhlé korespondenci s pťítelem Bauerem.
Největší dosah pro Bťezinťrv pŤerod mělo intimní seznámení s Baudelairovou
poezil a s filozofií Schopenhauerovou, dále vliv programovj'ch statí F. X.
Šady a v neposlední čadě i otčes z náhlého skonu obou rodičťr (1890).

Pět Bňezinovfch básnickfch sbírek, napsanjlch pak v prtrběhu necelého
desetiletí (Tajemné ddlky, 18953 Sz'li'tání na západě, 7896', Větry od pÓlti,
L897 ; Stazlitelé chrdrnu' L899; Ruce, 1901), vytvočilo vyhraněnou a osobitou
českou verzi světového básnického proudu z konce století - symbolismu.
Syrrbolismus usiloval básnicky pťrsobit sugestivními pčedstavami tajem-
nj'ch světťr a dějťr, postihnout síly a vztahy skryté pod powchem běžné

skutečnosti' vyjádŤit jednotu smyslu nejruznějších projevťr života, a tak
je navzájem sblížit. Za tí,rn cílem do krajnosti napínal a rozehrávď básnické
slovo, jmenovitě pak obrazné vyiádiení, metaforu: konkrétďm, smyslově
naléhav1im symbolem označovď duchovní, piímému vnírrrání nepňístupné
zkušenosti, pŤičemž stupĎoval napětí mezi pčímjm a obraznj'm vfznameur
slov' z jednoho metaforického jádra tozvíje|celé obrazné děje iako mnoho-
značnou obdobu událostí a vztahťr, jejichž pomysln$ obsah měl takto bjt
nikoli zietelně vysloven, ale toliko opsrín a naznačen. BŤezina zvyazlil
poieti symbolismu jako reflexívní poezie zab!ruající se neiobecnějšími
otázkami lidské existence a lavazujilcl vztah mezi člověkem a absolutnem.
I experimenty s básnickou formou (votnf verš) u Bňeziny vždy souvisí
s myšlenkovou složkou díla.

Celá Bčezinova tvorba vyr stá z idealistickfho pŤesvědčení, že duchovní
skutečnost je podstatnější, závažnější' pravďvější než skutečnost světa
bezprostčedně daného; v kontaktu s duchovním světem vidí také jedinou
perspektivu jednotlivce i lidstva. Jeho koncepce minulfch i budoucích
dějin je pfoto co do svého obsahu nereálná a utopická. ZátoveĎ, však Bie-
zina nikdy nepčestal blt zaljat bezprostčedně viděn mi' citově a smyslově
naléhavjmi pozemsklmi skutečnostmi, a tak, tŤebaŽe v nich někdy viděl
pouhou nerozluštěnou dosud šifru pro poselstvÍ nadzemského vj'znamu,
naplnil své básně bohatstvím barev a zvukťr, rozvlnil je objevy neznáinj'ch
souvislostl mezi věcmi, otevÍel v nich richvatné prťthledy do ryze lidskfch
a pozemskj'ch situací. I sama piedstava Nejvyššího (nikdy nepojmenova-
ného a vždy se vymykajícího iakékoli konkrétní věrouce), v níŽ se koncen-
truje Bňezinfrv spiritualismus, se stala básníkovi podnětem k tomu, aby se
mu lidská zkušenost i pied:rrětná skutečnost tozzáÍi|y, dynamizovaly a dra-
matizovaly risilím o navázánl pčímého kontaktu se svjlm jednotícím prin-
cipem. Záto,i eĎ, ovšem zratily bezprostŤední společensko-historickou kon-
krétnost. Bčezintrv světov!'názor byl ovlivněn pŤírodními vědami a zejména
vlvojovjmi teorjemi 19. stoletÍ; v iejich duchu veškeré své naděje spojuie
s budoucností' kdy na vrcholu svého zdokonalovánÍ bude člověk s to se
začlenit mezi duchovní síly kosmické.

Kosmická perspektiva, prostupujÍcÍ Biezinovy verše s intenzitou a dťr-
sledností dosud v české poezii zcela ojedinělou, ovlivnila i vlbér záklarln{ch
témat a problémtr. Jde imenovitě o vztah jedince, často trpícího, hledaií-
cího a zoufajícího, k onomu nadosobnímu pohybu, jenž směfuje k doko-
nalosti. V tomto tématu se odrazila i společenská problematika 90. let,
tj. období krize, kdy se rozpaďa jednota české společnosti zaloŽená na
národně obrannj.ch ideálech a nová společenská seskupení se sotva nejasně
r:isovala, a kdy tedy inďviduum, vymaněné ze starj'ch vazeb a do novj.ch
dosud nezačleněné, bez opory zvnějška muselo ťešit svťri vztah ke kolekti-
vitě, k nadosobnímu vlvoji a k budoucnosti. Celková linie Biezinovx 1z1ivoje
je dána zesilujícím se optimismem, jenŽ se opírá o stále rozhodněji uplatĎo-
van1f pohled ze stanoviska kosmu, věkil a zástuptr; na všech stupních jeho
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vfvoie se však setkáváme s básněmi' které hoňce piipomínají utrpení iedinď
i celfch národrl a vyslovujÍ bolestné otázky a pochybnosti; poukaz ke
kosmickjm perspektivám, kterÍ'má blt odpovědí, je tu zňeimě nedostaču-
iicí a nepŤináší uklidnění.

Podobu člověka, kterj.se takto konfrontuje s nadosobním a nadlidskfm
principem' vz|t|lžl k němu s touhou i vj'čitkou, obětuje se pro něj nebo se
uvědoměle stává jeho uskutečitovatelem, promítl Biezina do celé iady
symbolickfch postav. V iejich koncipování se proievilo Bňezinovo tisill
o básnickou objektivnost směfující k tvorbě moderního mÝfu. v prvních
sbÍrkách BŤezinov!'ch' jeŽ isou ještě blízko lyrice citové zpovědi, je často
takovou postavou lyrické já básníkovo; mnohé básně jsou bolestnfm zá-
znamem o zttátách životních možností a kontaktťr, obětovanj'ch na oltáč
zbožštěného uměď. Samota a smrt se jeví jako cesty k poznání taiemství,
ale mnoho místa tu má i elegickj' stesk po tom, co si člověk' idealisticky
odwácenf od všeho pozemského, dobrovolně upirá. Tento prožitek se
obiektivizuje v ironicky vykresleném typu Vladafú szri (sbírka Soítdní na
zdpadě). Zde a pak lž vždy jsou hrdinové BŤezinoqich básní pojmenováni
v mnoŽném čísle; jsou to vždy celé kolektivy. Zprw rizké skupinky mimo-
iádnj'ch jedincťt, často i vj'lučná, aristokraticky uzavňená bratrstva zasvěce-
nÝch, kteÍí osvědčili více síly než okolní davy (napč. Šťastni z Větr od
pÓlťt). Později se tento okruh stále rozšifuje a pčíslušnost k němu se získává
tv&Íčím poďlem na duchovém risilí lidstva (báseĎ .Sraaitelé chrdmu aj,)1
objevuje se i typ karatele neŤestí a zvěstovatele velkfch pŤewattr (Proroci).
Zátovď, stále více vstupuje do Biezinovy pozofnosti osud trpících, ne-
zasvěcenfch a anonymních, a piesto nevědomě piinášejících svťlj pčíspěvek
krve' práce a smrti pro vykoupeď světa (báseii Ruce). Mezi těmito zástupy
procházejí poslední velké Biezinovy postavy, prostoupené vizí nového ži.
vota, poodvrácené do snu, celé v mystickém vytržení (Šitenci, Ztracení).

Bťezinovo ď1o vzniklo v zapaďém městečku Českomoravské vysočiny,
aniž jeho tvťtÍce poznal cizí země nebo na delší dobu navštívil moderní
velké město. Bčezina ovšem doveď získat částečnou náhradu v kontaktech
literárních. Časopisy ewopské moderny, nové sbírky básni v nejrťrznějšich
jazycilch' díla starfch filozofťr i vědecké práce modemí piírodovědy dávaly
mu podněty k piemfšlení i látku jeho básnické obrazivosti, jež mohla
vydatně čerpat i z okolní piírody. Pozděii, zeiména po Biezinově pče-
sídlení do Jaroměiic' pÍicházeli i stále početnější piátelé a navštěvníci;
obsáhlé mluvené improvizace, které byly zaz'namenány.a později vydány,
jsou zajímavjm doplrlkem Bňezinova díla a postupně. už v básníkově
mužném věku odsunují do pozadí jeho práci literární. Šestá sbírka básní,
jež snad měla bft nazvála Země, z{rstala nedokončena (losler|ní báseĎ
pochází z roku 1907) a její torzo dovolil Biezina knižně publikovat až pied
svou smťtí. Knihou uzavírající Biezinovu literární cestu ztrstala tak Hud,ba
pratnen (1903)' soubor básďckfch ptÓz, jež B ezina časopisecky zveŤej-
iloval souběžně se svfm dílem veršovanÝm; ieiich tématem je v prvé čadě

misto uměnl a krásy ve světě. Propracovanf jazyk těchto pt6zmá prúkop-
nickf vfznam pro vfvoi českého eseie filozofického i literámÍho. Za svého
Života uveiejnil BÍezina ještě čtyňi dďší eseje z proponované knihy SÉryré
dějiny ; na textu ostatních prÓz této knihy neustď pracovat až do své smÍti.
Z četnfch náčrtÍt a opravovanj,ch verzl byla kniha mnohaletou pracÍ re.
konstruována a teprve nedávno jako cďek vydána.

Právě tak jako zrod básnikťrv je i jeho časné umlknutÍ problémem,
k němuŽ se literární historie často vrací. Svíti poďl na něm měly málo
piíznivé životní a pracovni podminky chudého venkovského učitele. Nej-
závaŽnější činitel je však zťejmě v sarnotné metodě básnického symbolismu,
kterjl znesnad oval pronikání syrové životní látky do literatury a veď
k tomu, že životni materiál byl pňijímán jen jako nástroi k vyiáďení
abstraktnich konstrukcí: za těchto podmÍrek se dčíve vyčerpaly zdroje
básnického tvoŤení, a autor musel buď prorazit hranice své metody nebo
se opakovat. První z těchto možností byla Bčezinovi zňejmě nedostupná'
druhá nepiijatelná. Pro ideďistickou koncepci světa' jakou si vywoŤil,
znamenď každf bezprostčední kontakt s reálnfmi konflikty společnosti
tragickj'otŤes, jenž mohl bjt vyrovnán jen dalšÍm stupĎovánÍn idealismu.
Ne|živější hodnoty Biezinova díla však aezáIeží ve filozofickj'ch postoiích
básníkovj'ch, n1ibrž v uměleckj'ch kvalitách jeho poezie' které mu také
získaly světovf ohlas.

Karel Matěi čapek Chod
/L860-L927 /

Prozaik, ieden z neiosobitějších tv rců českého rea|ist|ckého
a naturalist|ckého románu a povídky na počátku 20. stolgtÍ.
Yyprávěčskj talent, podrobná znalost ž|votnÍho stylu rúznfch
spo|éčenskfch vrstev a mnoha pioíes|, schopnost na|$zr zÍvažof
sociálnÍ nebo psychologickf koníikt a postihnout typičnost
ieho nosite| tvoÍi zák|adní rysy čapkovy prÓzy.

Aby se oďišil od spisovatele Karh Čapka, pŤidď si Karď Matěi
Čapek poďe rodného kraie k svému jménu ještě pčídomek ,,chod...
Naroďl se 2|.2, 1860 v Domaáicích, kde vystudoval V Praze
se dal zapsat na práva, ale zalíbila se mu žurnalistika a stal se redaktorem,
neiprve olomouckého Našince, pak pražského Hlasu národa' 116pdní po-
litiky a \d1ortníg! listťr, denikir vesměs velrni konzervativního zaměÍení.
V novinách začÍnal od píky, vystŤídal všechny rubriky a dÍtvěmě se se-
sezná'qil s nejruznější problematikou českého politického i kutturního
života. Pravidelně se věnoval ďvadelní, a zeiména rrÍwarné kritice, zastá-
vaie právě tak iako ve své publicistice často stanoviska kraině zpátečnická.
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v voie se však setkáváme s básněmi, které hoňce pňipomÍnaií utrpení iedincťr
i ce$ch národ{r a vyslovují bolestné otázky a pochybnosti; poukaz ke
kosmickj'm perspektivám, kterjl má bÝt odpovědí, je tu zŤejmě nedostaču-
jÍcí a nepfináší uklidnění.

Podobu člověka, kterj, se takto konfrontuie s nadosobním a nadlidskjm
principem, vzhl|žIk němu s touhou i dčitkou' obětuje se pro něi nebo se
uvědoměle stává jeho uskuteč ovatelem, promítl Biezina do celé Íady
symbolickj'ch postav. V jejich koncipování se projevilo BŤezinovo risill
o básnickou objektivnost směfujtci k tvorbě moderního m tu. V prvních
sbírkách Bťezinov'ch, jeŽ jsou ještě blízko lyrice citové zpovědi, je často
takovou postavou lyrické iá básníkovo; mnohé básně jsou bolestnfm zá-
znamem o ztrátách životních možností a kontaktťr' obětovanj'ch na oltáč
zbožštěného umění' Samota a stnrt se jeví jako cesty k poznání tajemství,
ale mnoho místa tu má i elegickf stesk po tom' co si člověk, idealisticky
odvrácenj, od všeho pozemského, dobrovolně upírá. Tento prožitek se
objektivizuje v ironicky vykresleném typu Vladai szri (sbírka Sai,tdní na
zdpadě). Zde a pak už vždy isou hrdinové BŤezinoqi'ch básní pojmenováni
v množném čísle; jsou to vždy celé kolektivy. Zpwu zké skupinky mimo-
iádnj'cb iedinctr' často i vflučrrá, aristokraticky uzavŤená bratrstva zasvěce-
nfch, ktefí osvědčili vice sily neŽ okolní davy (napŤ. Šťastni z Větr od
pÓlťl). Pozďěji se tento okruh stále rozšifuje a pŤíslušnost k němu se získává
tvfučím poďlem na duchovérn risilí lidstva (báserl Sraoitelé chrdmu ai,)i
objevuje se i typ karatele neiestí a zvěstovatele velkfch piewattr (Proroci).
Zárovefr' stále více vstupuie do Bíezinovy pozoÍnosti osud trpících, ne-
zasvěcenfch a anonymních, a pčesto nevědomě piinášejících svťrj pčíspěvek
krve, práce a smrti pro vykoupení světa (báseĎ Ruce), Mezi těmito zástupy
procházejí poslední velké Bňezinovy postavy, prostoupené vizí nového Ži-
vota, poodwácené do snu, celé v mystickém vytrženi (Šílenci, Ztracení).

BÍezinovo ďlo vzniklo v zapaďém městečku Českomoravské vysočiny,
aniž ieho tvťrrce poznal cr;zi zemé nebo na delší dobu navštívil moderní
velké město. BÍezina ovšem doveď získat částečnou náhradu v kontaktech
literárďch. Časopisy ewopské moderny, nové sbírky básní v neirťrzně|ších
jazyc(ch' díla star!'ch filozofťr i vědecké práce moderní pŤírodovědy dávďy
mu podněty k pťemfšlení i látku ieho básnické obrazivosti' jež mohla
vydatně čerpat i z okolní pňÍrody. Později' zejména po Bňezinově pňe-
sidleď do Jaroměiic, piicMzeli i stále početnější piátelé a navštěvníci;
obsáhlé mluvené improvizace, které byly zaznamenány.a pozděii vydány,
jsou zaiímavfm doplĎkerr Biezinova díla a postupně už v básníkově
mužném věku odsunují do pozaď ieho práci literární. Šestá sbírka básní,
jeŽ snad měla bjt lazvána Země, zista|a nedokončena (poslední báserl
pochází z roku 1907) a její torzo dovolil BŤezina knižně publikovat až pied
svou surrtí. Knihou uzav[rajíclBťezinovu literární cestu zťrstďa tak Hudba
pronenťt (1903)' soubor básnickÝch ptÓz, jež BŤezina časopisecky zvďej-
lloval souběžně se svjm ďlem veršovanjm; ieiich tématem je v prvé Ťadě

místo umění a krásy ve světě. Propracovanf jazyk těchto pt6z má prŮkop.
nickf vfznam pro vfvoj českého eseje filozofického i literámího. Za svého
života uveÍejnil Bňezina ieště čtyči dalšÍ eseje z proponované knihy Skryté
dějiny ; na texttr ostatních prÓz této knihy neustal pracovat až do své smrti.
Z četnfch náčrtťr a opravovanfch verzí byla kniba mnobaletou prací re-
konstruována a tepťve nedárrno jako cďek vydána.

Právě tak iako zrod básníkťrv |e i ieho časné umlknutí problémem,
k němuŽ se literárni historie často wací. Svirí poďl na něm měly málo
pňíznivé Životni a pracovní podmínky chudého venkovského učitele. Nej-
závažlějšLčinitel je však ziejmě v sÍrmomé metodě básnického symbolismu,
kter!' znesnadrloval pronikání syrové životní látky do literatury a vedl
k tomu' Že životní materiál byl pčijímán jen jako nástroj k vyjádíení
abstraktnich konstrukcí: za těchto podmÍnek se dčíve vyčerpaly zdroie
básnického tvočení, a autor musel buď pror:vit hranice své metody nebo
se opakovat. První z těchto možností byla BÍezinovi zčejmě nedostupná'
druhá nepčijatelná. Pro idealistickou koncepci světa, jakou si vytvoŤil,
znamenal každf bezprostier|ní kontakt s reálnfmi konfli}cy společnosti
tragickf otŤes, jenž mohl bjt vyrovnán jen dalším stupĚovánÍn idealismu.
NejŽivější hodnoty Biezinova díla však lezálůI ve filozofickfch postdích
básníkovfch, nfbrŽ v uměleckfch kvďitácb iebo poezie' které mu také
získaly světov1 ohlas.

Karel Matěi čapek Chod
/1860-1927 /

Prozaik' jcden z nejosobltějšlch tvůrcŮ ěerkého rea|ist|ckého
a natura||st|ckého románu a povídky na počátku 20. stolctÍ.
Yyprívééskj ta|ent, podrobná znalost ž|votn|ho stylu rrlznfch
spoléčenskfch vrstev a mnoha proíes|, sclropnost na| ézt, ztvažn|
soc|ální nebo psychotogickf konfiikt e post|hnout typičnost
ieho nos|te|rl tvoÍí základní rysy čapkovy pr6zy.

Aby se oďišil od spisovatele Karla Čapka, pÍidal si Karel Matěj
Čapek poďe rodného kraje k svému jménu iďtě pfídomek ,,Chod...
Naroďl se 2l,2. 1860 v Domaáicíc\ kde vystudoval gynnáziun. V Praze
se dal zapsat na práva, ďe zalíbila se mu žurnďstika a stal se tedaktoren'
nejprve olomouckého Našince, pak pražského Hlasu národa, Národní po-
litiky a Národrrích listťr, deníkťr vesměs velmi konzervativního zaměiení.
V novinách začínal od píky, vystčídal všechny rubriky a dtrvěrně se se.
seznámil s nejrť'znější problematikou českého politického i kultuÍního
Života. Pravidelně se věnoval ďvadelní, a zejména rrjtvarné kritice, zastá-
vaie právě tak jako ve své publicistice často stanoviska kraině zpátečnická'
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VNárodních listech, ieiichž konzervatismus v 20. letech ještě zesílil' setnla|
Čapek až do t. t925. I v posledních letech svého života (zemčel 3. |l. |927
v Praze) byl tento prozaik a publicista velmi aktivní, iak o tom svědčÍ ieho
romány, povídky i polemiky.

První knihu Povldky (1892) vydal Karel Matěj Čapek Chod až ve sv!'ch
dvaatŤiceti letech, ale teprve román z r. 1908 Kašpar Lén mstitel je skutečně
závažnlm dílem, které ukončilo období pokusir a zďadilo téměň padesáti-
Ietého autora mezinejvlzrtamnější soudobé české romanopisce. Do té doby
psal Čap-ek yelmi rriznorodou prÓzu, svědčící o vytrvalém, ale nepňíliš
spěšném hledání osobitého tvaru a pohledu. Pokoušel se o realistickou

drobnokresbu, o žánrové obrázky z pražského prostieď, o figurkáčské
,,humoresky ve staÍém stylu.., o grotesky a pohádky' avšak snaha zobtazit
všední, ba pÍímo banální skutečrrosti, na nichž upoutává hlavně rázovit!'
detďl (pražská nebo mďoměstská scenérie' typy lidí komického nebo zají-
mavého zevněišku), byla tehdy pčíznačná i pro jiné autory a Čapek ničím
nevšedním nad ně nevynikď. leho drubá kniha Nejz padnější Slooan (L893)
dokládá, že se již od začátku své worby vracel k otázce, jakjm zpirsobem
lze proniknout nejhlouběji k lidskému osudu, jak lze stÍhnout ze skuteč-
nosti všechny t|uze' jeŽ si o ní lidé vywáÍeií' jak mťrže prÓza plnit firnkci
věrného poznání reďity. Nejzápadnější Slovan ie ,,histotií ve tiech kapito.
lách.. - romantické, reďistické a naturalistické _ a každá' tato kapitola
pŤedstavuje rirznÝ vÝklad životních osudfr hlavního hrďny, pŤednosty hra-
ničnÍ stanice. Vedle vyprávění zdfuazůujícího| tajemnost a neskutečnost
událostí čten:e vyprávění snažící se o racionální vysvětlení a pňesnost po-
pisu a vyprávění ironizující iluzívnost a vylhanost romantiky, neboť sku.
tečnost neposkytuje nic iiného než ,,prÓzu až směšně všední... Tento ďetí
zp{rsob vfkladu a zobtazen! se stď pro Čapka nejtypičtějším.

Svět, kterj,Č,apek ve sv!'ch vrcholnfch dílech zobtazil,je světem lidskfch
osudťr, iež isou deterrrrinovány prostŤedím a vystaveny nepŤedvídanjm
náhodám, pamdoxně měnícím touhy a piedstavy iednotliyÍch postav
v pravj' opak. Romány Čapek koncipoval buď iako monografickf obraz
určitého typu, nebo jako pásmo parďeÍnich děiorrÍch linií' zachycuiících
postoje a vztahy reprezentantťr navzájem oďišnfch sociálních vrstev nebo
rozďlného psychického ustrojení. Také povídky jsou často osnovány na
paradoxu, piekvapujícím zvratu anebo ironické interpretaci všední' tuctové
pňíhody.

Tuto novou tvťrrčí etapu zahaiuje román Kašpar Lén mstitel (1908).
Piíběh zedníka Léna, primitivního a pudového mstitele-waha' ie vyprávěn
dvojím zptrsobem, v první části jsou zachyceny děie, během nicbž ztaje
v Lénovi vědomí, že se musí pomstít na svém zaměstnavateli kupci Kono-
píkovi' protože zkazil dceru jeho kamaráda; v druhé části se suše referuje
o procesu s Lénem, končicím ieho smrtí. Dvoií rovina vyprávění autorovi
umožnila zobrazit protiklad mezi vnitŤně motivovanym činem (Lén vy-
konává po svém hrdelní soud, neboť zločin by iinak zťrstal nepotrestán)

a ciz[m, světein, kterf má moc souďt, aniž člověku porozumí. Čapek od-
straůuie ze svého díla pňimá hodnocení piíběhu' jeho tisilí je zaměÍerro
k pŤesné charakteristice postav a prostčedí (pražská piedměstí, život na
stavbě' hospoda' soudní sírl)' aby byla ziejmá vněiší i vnitiní determinace
Lénovy msty.

,,Byl jsem pouhjm protokolistou postŤehu. A nic více!.. napsal v jedné
povídce Čapek. ,,Jedinou mou ásluhou byla jenom, ovšem pťesná, kresba
prostňedí, na němž kďdÝ detail byl pro publikum objevem... Tato záliba
v názorném detailu a ve zvláštnostech prosďeď a profesí pňináší do Čapko-
vj'ch románťr Ťadu odboček' podrobnÍ'ch charakteristik' jeŽ jsou mnohdy
pčíliš obšírné3 ruší kompoziční iednotu celku. Slova o ,,pouhém protoko-
listovi.. však nejsou zcela piesná. V dilech psan''ch po prvním románu je
stále patrn{jší nepňímé hodnoceď zobrazenj'ch skutečností, jak o tom
svědčí dďší Čapkova románová ptáce Antonln Vondrejc (19t? až 1918).
Životem Antonína Vondrejce se spisovatel zabyva| nejprve v několika po-
vídkách' znic|tž později vznikl rozsáhl1i obraz pražského uměleckého a no-
vináčského světa. PŤíběhy titulní postavy ',zbytečného člověka.. mají ua-
gikomickÝ ráz, neboť jsou založeny na kontrastu touhy, snu a groteskní,
banální skutečnosti. Talentovan student, redaktor a básník prochází trap.
njmi situacemi, které jq stážqi do ulohy piehlíženého korektora, ďověka
bez zaměstnání, milence primitivní smyslné sklepďce. Za nejasnou básní-
kovou snahou uniknout z banálního a pňízemního života se vždy objevÍ
ironickf škleb osudu. Nakonec na smrtelném loži' kdy skládá své největší
dílo, se Vondrejc ožeai za asistence šíleného doktora s milenkou Annou
a umírá.

Román Antonín Vondrejc není koncipován - jako Kašpar Lén mstitel -
pčísně monograficky' ďe pierŮstá v pásmo relativně samostatn:í/ch kapitol'
zobrazujících pestÍou škálu postav rfizného sociálního zalazeni (sklepnice
Anna' její sestra modelka rza, robustní hanáckf autodidakt Ferdyš Vystyd'
trojnásobn!' doktor žid Freund aj.).

Dějovou osnovu románu Turbina (1918) tvoií pčíběhy rodinnfch pŤí-
slušníkťr prťrmyslníka' císďského rady Ullika. V osudech hlavních postav
Čapek postihl citovfi společensk!'i hospodáÍskf padek pražského měšťan-
stva' vnitŤnÍ chorobu podnikatelské a prťtmyslnické tŤídy, upínající se
k technickému pokroku, jenž má sloužit touze po zisku. Symbolem tohoto
rozkladu ie nová turbina' kterou instalují v Ullikově závodě a do níŽ majitel
vkládá poslední naději' jak zabránit finančrrí katastrofě. Zápletkn opět
často tragikomické' spÍnají dějová pásma, v nichž probíhá proces deziluze
u jednotlivfch postav. Majitel velkoďlny' aspirující na velkopodnikatele,
končí jako upovídanj'agent v ,,oboru qapírenském..; dcera Tynda, nadaná
zpěvačka, krasavice, jíž se dvoií milionáč, se nakonec vdáváza ne|šeredněj-
šího, tuctového ctitele a stává se majitelkou hudební školy; druhé dceňi
Máně se touha po velké oběti obrací v trapnou banďitu šosáckého života;
muž Máni, docent Zoup|na, zamění vědu za jistotu revizora pojišťovny atp.
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VNárodnÍch listech, iejichž konzervatismus v 20. letech ještě zesílil, setrva|
Čapek až ďot. |925, I v posledních letech svého života (zemiel 3. ll. 1927
v Praze) byl tento prozaik a publicista velmi aktivní, jak o tom svědčí jeho
romány, povidky i polemiky.

První knihu Poatdky (1892) vydal Karel Matěj Čapek Chod až ve sdch
dvaatčiceti letech, ale teprve román z r. 1908 Kašpar Lén mstitel je skutečně
závažní1m dílem, které ukončilo období pokusir a zďadilo téměň padesáti-
letého autora mezinejvlznamnější soudobé české romanopisce. Do té doby
psď Čap-ek yelmi rťrznorodou prÓzu, svědčící o vytrvalém, ale nepňíliš
spěšném hledání osobitého tvaru a pohledu. Pokoušel se o realistickou

drobnokresbu, o žánrové obrázky z pražského prostieď, o figurkáňské
,,humoresky ve staÍém stylu.., o gÍotesky a poMdky' avšak snaha zobtazit
všední, ba pŤímo banální skutečaosti, na nichž upoutává hlavně rázovit!'
detďl (prďská nebo mďoměstská scenérie' typy lidí komického nebo zají-
mavého zevnějšku), byla tehdy pčíznačná i pro jiné autory a Čapek ničlm
nevšedním nad ně nevynikď. Jeho druhá kniha Nejz padnější Slooan (L893)
dokládá, že se již od začátku své worby wacel k otázce, jakjm zpťrsobem
lze proniknout nejhlouběji k lidskému osudu, jak lze stÍhnout ze skuteč-
nosti všechny t|uze' jež si o ní lidé vywáiejí, jak mťrŽe prÓza plnit funkci
věrného poznání leality. Nejzápadněiší Slovan je ,,historií ve tiech kapito.
lách.. - romantické, reďistické a naturďistické _ a |<aždá tato kapitola
piedstavuje rirznÝ vÝklad životních osudťr hlavního hrďny, pŤednosty hra-
ďční stanice. Vedle vyprávění zdurazĚujícíhoj tajemnost a neskutečnost
událostí čten:e vyprávění snažící se o racionální vysvětlení a pňesnost po-
pisu a vyprávění ironizuiícÍ iluzívnost a vylhanost romantiky, neboť sku.
tečnost neposkytuje nic iiného než ,,prÓzu až směšně všední... Tento ďetí
zptrsob vfkladu a zobtazenl se stal pro Čapka nejtypičtějším.

Svět, kterj,Čapek ve svj'ch vrcholn!,ch dílech zobtazil,je světem lidskfch
osudťr, iež isou determinovány prostŤedírn a vystaveny nepŤedvídanjm
náhodám' paradoxně měnícím touhy a pčedstavy jednotlivfch postav
v pravj' opak. Romány Čapek koncipovď buď jako monografickf obraz
určitého typu, nebo jako pásmo parďelnich dějorrÝch linií, zachycrrjících
postoje a vftahy reprezentantťr navzájem odlišnfch sociálních vrstev nebo
rozďlného psychického ustrojení. Také povídky isou často osnovány na
paradoxu, piekvapuiícím zvratu anebo ironické interpretaci všední' tuctové
pčíhody.

Tuto novou tvťrrčí etapu zahaiuje román Kašpar Lén mstitel (1908).
Piíběh zedníka Léna' primitivního a pudového mstitele-vraha' ie vyprávěn
dvojím zptrsobem, v první části jsou zachyceny děie, během nicbž ztaje
v Lénovi vědomí, že se musí pomstít na svém zaměstnavateli kupci Kono-
píkovi, protože zkazil dceru jeho kamaráda; v druhé části se suše referuje
o procesu s Lénem, končícím jeho smrtí. Dvoií rovina vyprávění autorovi
umoŽnila zobtazit protiklad mezi vnitŤně motivovanym činem (Lén vy-
konává po svém hrdelní soud, neboť zločin by iinak zťrstal nepotrestán)

a ctzLm, světen, kterf má moc soudit, aniž člověku porozumí. Čapek od-
straĎuie ze svého díla piímá hodnocení piíběhu' jeho risilí je zaměierro
k pňesné charakteristice postav a prostňedí (pmžská piedměstí, život na
stavbě, hospoda, soudní sírl)' aby byla ziejmá vněišÍ i vnitiní determinace
Lénovy msty.

,,Byl jsem pouhjm protokolistou postťehu. A nic více!.. napsď v jedné
povídce Čapek. ,,Jedinou mou zásluhou byla jenom, ovšem pčesná, kresba
prostňedí' na němž každÝ detďl byl pro publikum objevem... Tato záliba
v názorném detailu a ve zvláštnostech prosďeď a profesí piináší do Čapko-
vj'ch románir Ťadu odboček' podrobnÍ'ch charakteristik' jež jsou mnohdy
piíliš obšírné3 ruší kompoziční iednotu celku. Slova o ,,pouhém protoko-
listovi.. však nejsou zcela pŤesná. V ďlech psanj'ch po prvním románu je
stále patÍněiší nepŤimé hodnocení zobrazenj'ch skutečností, jak o tom
svědčÍ další Čapkova románová ptáce Antonln Vondrejc (1917 až 19ls).
Životem Antonína Vondrejce se spisovatel zablva| nejprve v několika po-
vídkách' ztlichž později vznikl rozsáhl! obtaz pražského uměleckého a no-
vináňského světa. Pňíběhy titulní postavy ,'zbytečného člověka.. mají tra-
gikomickÝ ráz, neboť jsou založeny na kontrastu touhy, snu a groteskní,
banátď skutečnosti. Talentovanj' student' redaktor a básník prochází trap.
njni situacemi' které iei srážejí do ulohy pÍehlíženého korektora, člověka
bez zaměstnání, milence primitivní smyslné sklepnice. Za nejasnou básní-
kovou snahou uniknout z banálního a píízemního života se vždy objevÍ
ironickf škleb osudu. Nakonec na smrtelném loži, kdy skládá své největší
dílo, se Vondrejc oženi za asistence šíleného doktora s milenkou Annou
a umírá.

Román Antoďn Vondrejc není koncipován - jako Kašpar Lén mstitel -
pňísně monografickn ďe pťerŮstá v pásmo relativně samostatnÍ'ch kapitol'
zobrazujících pestfou škálu postav rťrzného sociálrrího zaŤazeni (sklepnice
Anna, její sestra modelka lza, robustní hanáckf autodidakt Ferdyš Vystyd'
troinásobnj' doktor žid Freund aj.).

Dějovou osnovu románu Turbi,na (1918) tvoŤí pňíběhy rodinnfch pŤí-
slušníkťr prtrmyslrríka' císďského rady Ullika. V osudech hlavních postav
Čapek postihl citovji společenskf i hospodáÍskf ripadek pražského měšťan-
stva, vnitční chorobu podnikatelské a prťtmyslnické tŤídy, upínající se
k technickému pokroku, jenŽ má sloužit touze po zisku. Symbolem tohoto
rozkladu je nová turbina, kterou instalují v Ullikově závodě a do nÍŽ majitel
vkládá poslerlní naději' jak zabránit finančrrí katastrofě. Zápletkn opět
často tragikomické, spÍnají dějová pásma, v nichž probíhá proces deziluze
u jednotlivj'ch postav. Majitel velkoďlny, aspirující na velkopodnikatele,
končí jako upovídanj'agent v,,oboru papírenském..; dcera Tynda, nadaná
zpěvačka, krasavice, jíž se dvoií milionáč, se ngkonec vdáváza nejšeredněj-
šiho, tuctového ctitele a stává se maiitelkou hudebď školy; druhé dceňi
lvláně se touha po velké oběti obrací v trapnou banďitu šosáckého života;
muž Máni, docent Zoup|na, zamění vědu za jistotu revizora pojišťovny atp.
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Téměi všechny postavy procházeií procesem zevšedněď, neboť autor ne-
ustále rozkládá zdánl a individuální chtění na groteskní pitvornost šedivého
Života. Konkrétnost a vynalézavost charakteristiky zbavuje román pťílišné

iednostnrnnosti; v románě je iada originálních typÍr, které tvočí protiváhu
hlarmím postavám (poďvínskÍ sttÝc Armin Frey, jeho poslední milenka'
primitivď Žofka,,,proletái.. Vilém Nezmara ai.). V pestré fabuli se stÍídajÍ
rozvinutá vyprávění, drauraticky vyhrocené scény a obšírné epizody, dťrraz
je poloŽen na vztaby plynoucí z nedorozumění, z náhody nebo z fatální'
lidem ďouho skryté nutnosti. Román ie dokladem Čapkova suverénního
vyprávěčství, dokonďé znalosti prosďeď a oborŮ, které s oblibou stťÍdá
(interiefy boháču i chudákťr, umělecké scény i sponormí ábavy' hudba
i staf,ožitnictví, peněžnictví i rrÍtvarná kultura, pr{rmyslnictví i hvěz-
dárství atd').

V Turbině je ironicky pčedstavena vnitční nepevnost měšťanského světa;
v románě Jindrové (1921) Čapek hledal základní hodnoty, jež by mohly
alespoĎ částečně bjt korektivem pesimistického a deziluzívního obrazu.
Koníikty ďta jsou sice opět za|oženy na ,,rafinovan!'ch riskocích osudu,
kterÍ si vŽdycky vymfšli nejzloďilejší qi'směšek.., ďe Jindra mladší se
s těmito riskoky vyrovnává volním 1igilim' dÍrvěrou v život 9,všemu Da-
vzdory,, a vědomÍm, že i ciz| viny je tčeba odčinit mravně odpovědnjm
vztahem k lidské společnosti. Proti ,,slepému a hluchému fátu.. je postaven
slepf člověk, kted se musÍ ziíci všeho, co milovď, své práce i milenkn
ale kterf iedná a odpouštt a jiŽ tím piestává bft tragikomickou postavou
nevyzpytatelného osudu. Román je rozčleněn na tči díln z lichž každÝ ie
soustŤeděn na jeden záktadní konflikt: v prrmí části ie zobtazaa nesouro-
dost vztahu postav roz4í|ného sociálního postavení (bohatf otec a chudá
matka, Jindra staršÍ se setká se synem až po letech ve &vrti pražské chudiny
Na Františku); druhá část rozvíjí kontrast mezi Jindrou mladším' kterj' se
iiž setkď s válečnfm utq'enÍm' a praŽskou bohémskou společností, libuiící
6i y in1glgktrrá|n|ch bonmotech, ironii a paradoxu; jádro tíetí části tvoŤí
konflikt mezi synem, kterf se vtac! z války osleplji a otcem' s nímž čeká
nevěsta Jindry mladšího ďtě. Děj se sice odehrává na r{rznj'ch místech
(pobyt Jindry staršího v Anglii a Indii, záŽitky syna na frontě) a zabfuá
rozsáhlejšÍ časovf risek, ale autor se snaží problematiku, jež bezprostčedně
nesouvisi s hlavními konflikty' soustiedit do hlavďho dějového pásma.
I když i v tindrech je íada odboček' pňinesla autorova snaha o konfrontaci
osudovosti a lidské odpovědnosti větší kompoziční sousďedění.

Masmí metodu tvťrrčí práce spolu s polemikou vťtči kritickjm interpre-
tacím svého díla vylíčil Čapek v prÓze o vzniku románu Větrník (L923).

V dalších větších pracÍch Vitém Rozkoč (1923) a Řešany (1927) se obmě-
ůujÍ motivy z pšedcházeilcích ČapkovÍch prÓz (robustní a intelektuální
tnl, smyslná žena a pasívní muž, napětí mezi otcem a synem ap.), ďe
determinační pesimismus je pÍekonáván pŤíliš efektní motivací' triviďi-
zací konfliktťr a ideologickjni konstrukcemi.

Větší vfznam než poslední románová díla, trpící často stylovou roztěka-
ností a nedostatkem kompoziční kázně, mají Čapkovy povídky. I v nich je
patrn'' pieděl mezi díly poválečnlmi a ďívější tvorbou. V povídkách psa-
nfch pčed první světovou válkou jsou hnací silou náhody a paradory
osudu, autor se uchyluie k banálrrím děi m, dynamizovanfm bizarními
konflikty, vybírá si s oblibou postavy krajních po|oh (Z města i oboodu,
|9|3; Sildci a slaboil, 1916). Naproti tomu v knize povídek Ail hoc ! (|9|9)
je válka činitelem měnícím iluzívnost a falešnost lidskfch vztahťr na sku.
tečnou podobu. V povídce Dceruška Jairooa ie popiena pesimistická filo-
zofie láskou k prostému, nezkaženému Životu. Zejména v delšich povídkách
Experiment (|922)' Humoreska Q92{) a Psychologie bez duše (1928) se pro-
hlubuie psychologická charakteristika postav, objevuje se problém viny
a odpovědnosti, ďívější pesimismus se proměrluje v sloŽitější obraz vnitŤ-
ních dispozic a vnějšího tlaku. Také v kratších prozaickj'ch ritvarech Čapek
uplatnil své dokonalé znalosti praŽského uměleckého a vědeckého života,
záIibu v specifick}ich detailech rťrznj'ch oborťr lidské činnosti a snahu nalézt
pod všedním zevnějškem zvláštní a rrjliimečné povahy, ieŽ se stávají hrdiny
groteskních a ironickj'ch drarnat.

Několik Čapkovfch divadelních her, v nichž zpracoval motivy svfch
pirvodních prozaicklch prací, zirstalo pro malou dramatičnost bez větš|ho
v:íznamu pro vlvoj české jevištní tvorby.

Svatopluk čech
/1846- '1908/

Ve své době spo|ečensky nejpros!ulejší českf básník. Jeho t|terárni tvorba
vyjadŤovala vfmluvnfm básnickfm slovem nenap|něné ideály
národního obrození a zároveĎ věštby, obavy i naděje spiaté
se současnfmi spo|eěenskfmi otŤesy. čechova poezie pňedstavovata
vrchol uměleckého usilování ruchovské génerace.

Narodil se v Ostňedku u Benešova 2|. 2. |846. Otec, hospodáiskj'
správce, byl horlivjm zastáncem vlasteneckjlch a demokratickfch ideiÍ
r. 1848. Z jeho rist slfchď chlapec verše Kollárovy a Máchovy, v ieho
knihovně na|ézď svazky romantickj'ch básníkťr západoevropskfch i slovan-
skj'ch. Fantazii budoucího básníka rozněcovďa četba, silně na něho prlso-
bily i pÍírné zrakové a sluchové vjemy; první poetické pokusy jsou věno.
vány líčení rozbouŤenj'ch živttr. K trvallm doimťrm z dětství paďí též
idyla venkovské, většinou stiedočeské krajiny a laskavého prostŤeď domova,
dvou jistot, k nimŽ se Čech opětovně uchylovď.

Vystudoval v Litoměňicích a v Ptaze, stal se právnlm koncipientem ve
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TéměÍ všechny postavy procházejí procesem zevšedněnÍ' neboť autor ne-
ustále rozklád'ázdánt a inďviduální chtěnÍ na groteskní pitvomost šedivého
života. Konkrétnost a vynalézavost charakteristiky zbavuie román piílišné

iednostnrnnosti; v románě je iada originálnich typtr, které woii protiváhu
hlavním postavám (poďvínslcf strj'c Armin Frey, jeho poslední milenka'
primitivní Žofka,,,proletáÍ.. Vilém Nezmara aj.). V pestré fabuli se stÍidaií
rozvinutá vyprávění, drarraticky vyhrocené scény a obšímé epizody, d raz
je položen na vztahy plynoucí z nedorozuměni, z náhody nebo z fatální'
lidem ďouho skryté nutnosti. Román je dokladem Čapkova suverénníbo
vyprávěčsM, dokonalé nalosti prosďedí a oborťr' které s oblibou stšÍdá
(interiery boháčtr i chudákťr, umělecké scény i sponovní ábavy' hudba
i starožitnictví, peněŽnictví i vjtvamá kultura, prťrmyslnictví i hvěz-
dáiswí atd.).

V Turbině je ironicky pňedstavena vnitŤní nepevnost měšťanského světa;
v románě Jindrot'té (192l) Čapek hledal základní hodnoty, jež by mohly
alespoit částečně bjt korektiverrr pesimistického a deziluzívního obrazu.
Konflikty díla jsou sice opět založay na ,,rafinovanfcb riskocÍch osudu,
kterÍ si vždycky vymÝšlí nejzlotčilejší v!'směšek.., ale Jindra mladšÍ se
s těmito tiskoky vyrovnává volním gilim' d{rvěrou v život ,,všcnu na-
vzdory.. a vědomím, že i cizt viny je tieba odčinit mravně odpovědnÍm
vztahem k lidské společnosti. Proti ,,slepému a hluchému fátu.. je postaven
slepf člověk, kterf se musí zÍíci všeho, co miloval, své práce i milenkn
ale kterf jedná a odpouští a jtž t|m pÍestává bÍt tragikomickou postavou
nevyzpytatelného osudu. Román je rozčleněn na tÍi díly' z nicbJ, každÍ ie
sousďeděn na jeden základni konflikt: v prrmí části ie zobtazaa nesouro-
dost vztahu postav rozďlného sociálďho postavenÍ (bohaty otec a chudá
matka, Jindra starší se setká se synem až po letech ve čtvni pražské chudiny
Na Františku); druhá část rozvíji kontrast mezi tindrou mladším' kterf se
iiž setkď s válečnjm utrpením' a pražskou bobémskou společností, libujícl
si v intelektuálďch bonmotech, ironii a paradoxu; jádro tÍetí části tvoŤí
konflikt mezi synem, kterf se wacÍ z války osleplji a otcem' s nímž čeká
nevěsta Jindfy mladšího ďtě. Děj se sice odehrává na rťrznj'ch místech
(pobyt Jindry staršího v Anglii a Indii, zážitky syna na frontě) a zabbá
rozsáhlejšÍ časovj'risek, ale autor se snaží problematiku, jež bezprostčedně
nesouvisÍ s hlavnÍmi konflikty' soustiedit do hlavďho dějového pásma.
I když i v lindrech je čada odboček, pŤinesla autorova snaha o konfrontaci
osudovosti a lidské odpovědnosti větší kompoziční soustŤedění.

Mastní metodu tvťrrčí práce spolu s polenikou vttči kritickfm interpre-
tacím svého díla vylíčil Čapek v prÓze o y'niku románu Větnih (1923).

V dalších větších pracích Vilen Rozkoč (L923) a Řešany (1927) se obmě-
ĎujÍ motivy z piedcházeiících ČapkorrÍch prÓz (robustní a intelektuální
typ, smyslná žena a pasívní muž, napětí mezi otcem a synem ap.), ale
determinační pesimismus je piekonáván pčíliš efektní motivací, triviali-
zaci konfliktťr a ideologicklni konstnrkcemi.

Větší vjlznam neŽ poslední románová díla' trpící často stylovou roztěka.
ností a nedostatkem kompozičrrí kázně, mají Čapkovy povídky. I v nich je
patmÝ pieděl mezi ďly poválečrrÍmi a ďívější worbou. V povídkách psa-
nfch pied první světovou válkou jsou hnací silou náhody a paradory
osudu, autor se uchyluje k banálním děiilm' dynamizovanlm bizarními
konflikty' vybírá si s oblibou postavy krajďch po|oh (Z města i oboodu,
|9L3; Sildci a slaboši, 1916). Naproti tomu v knize povídek Ad hoc ! (|9l9)
ie válka činitelem měnícím iluzívnost a falešnost lidskfch vaahťr na sku-
tečnou podobu. V povídce Dceruška Jairwa je popčena pesimistická filo-
zofie láskou k prostému' nezkaženému životu. Zejména v delších povídkách
Experi,nent (|922), Humoreska G92D a Psychologie bez duše (1928) se pro.
hlubuje psychologická charakteristika postav, objevuje se problém viny
a odpovědnosti, ďívější pesimismus se proměrluie v složitější obraz vnitÍ-
nich dispozic a vněišího tlaku. Také v kratších prozaickj'ch ritvarech Čapek
uplatnil své dokonalé znalosti praŽského uměleckého a vědeckého života,
zálibu v specifickfch detailech rťrzn ch oborťr lidské činnosti a snahunalézt
pod všedním zevnějškem zvláštní a vjjimečné povahy, jeŽ se stávají hrdiny
groteskních a ironickjlch dramat.

Několik Čapkovfch divadelních her, v nichŽ zpracoval motivy svfch
pirvodních prozaickj'ch prací, zťrstalo pro malou dramatičnost bez většlho
v:Íznamu pro vfvoj české jevištnl tvorby.

Svatopluk Čech
/1846- '1908/

Ve své době spo|ečensky neiprostulejší českf básník. Jeho titerárni tvorba
vyjadŤovala vfmluvnfm básnickfm s|ovem nenap|něné ideály
národního obrození a zároveř věštby, obavy i naděje spiaté
se současnfmi spo|ečenskfmi otŤesy. čechova poezie pŤedstavovala
vrchol uměleckého usitování ruchovské generace.

Narodil se v Ostčedku u Benešova 2|. 2. 1846. otec, hospodáisk!'
správce, byl horlivfm zastáncem vlasteneckfch a demokratickÝch ideií
r. 1848. Z jeho rist slfchď chlapec verše Kollárovy a Máchovy, v jeho
knihovně na|éza7 svazky romantickj'ch básníkťr západoevropskj'ch i slovan-
sk!'ch. Fantazii budoucího básníka rozněcovala četba, silně na něho pťrso-
bily i pňímé zrakové a sluchové vjemy; první poetické pokusy jsou věno-
vány líčent rozbouŤenj'ch živlťr. K trvaljm dojmtrm z dětství patií též
idyla venkovské' většinou stťedočeské krajiny a laskavého prostňeďiomova,
dvou jistot, k nimŽ se Čech opětovně uchyloval.

Vystudoval v LitoměŤicích a v Praze, stal se právnÍm koncipieutem ve
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Slaném a v Praze, nakonec se věnoval vflu&tě literatuie. teště za studiÍ
krátce pťrsobil v redakci politického deníku (Pokrok), kde se zblízka sez\ra-
moval s aktuálními událos'-i, jako byly napŤ. boje PaiÍžské komuny na
počátku 70. let. Existenčně se zaiistil vydáváním beletristického měsíčnÍku
Koěty (v l. 1879-99)' ve kterém pravidelně publikoval své práce básnické
i prozaické. Podnikl několik cest' z nichž nejdťtležitěiší pro jeho tvorbu
byla cesta k Černému mofi a na Kavkaz, do Chorvatska a do Dánska. Žil
pŤevážně v Praze, kde také 23.2. 1908 zemŤel.

Do prvnl |,anhy, Btisní (1874), shrnul Čech všechny své vj'znamnější rané
práce. Veďe jednotlivostí pojatfch ještě v duchu lidové písně a bďady
isou zde roarrěrnější lyrickoepické básně, ve kterjch se hlásÍ ke slovu -
většinou v podobě fantastickj'ch snor".i'ch vidi. - soudobé ptoblémy ná-
rorln| a obecně lidské. V Husitotli na Baltu (neiv.Íraznější básni alnanachu
Ruch z r. 1868) navozuie myšlenku někdejšÍ velikosti českého nfuoda
a zároveů vÝčitku neuspokoiivé pŤítomnosti neiprve barvitá a zrnrkově na-
léhavá piedstava valícího se husitského vojska, potom pňízračnf obraz
mrtvého hejtmana, opieného o skalní stěnu rrad běsnícím moiem. Téma
rozpoutanfch pčírodních Živlťr, s nimiž se vybíjí energie lidskfch vášnÍ
a sociálďch rozporťr, se ozve v ,,moťské faÍftazii,, Bouže i v historizujících
narážkách Sn.tl. Y Andělu je na pozadí biblické Geneze rozvedeno roman-
tické téma vzporrÍy anděla proti bohu.

. RovněŽ v první velké a pro celé dďší Čechovo dílo pťíznačrré poémě
Ailanité (pťrvodně v Lumíru 1873) neide ani tak o epické podání historické
uďálosti, vyhubení chiliastické setty Žižkovym voiskem, jako spíše o cel-
kovou vzrušenou atmosféru, v níž ustavičně docházi k sďetání názor{t
zcela současnfch. Scény ze života adamitir, oddávajících se ve volné pÍí-
rodě opoiení smyslir a pudťr, vÝjevy bitevní, viava těl' vlstňední gestace
postav a syté' kontrastnÍ osvětlení kaŽdého detailu - to vše strhuje pozor-
nost více než chud!'pňíběh a schematické charaktery. V tomto bizamím
prosďedí se odehrávají Íečnické zápasy protichťldnÝ stran. Vťrdce MojŽíš
horlí proti náboženské pťísnosti táborit{r, proti uznávan1m zákoniun lid-
slclm i božím, ve prospěcb sebevědomého a radostného pozemšťanswí.
Mluvčím ideálďch hodnot - proti požitkáiswí adamitir i proti duslednému
skepticismu Henochovu - se stává Adam, sám ovšem zrnítanf neirŮznějšimi
pochybnos ni. Anarchichf chaos pocitťr a činťr pieklenuje sotva naznačené
autorovo pÍesvědčeď o ceně sebeobětavé lásky wáií v wái celkové ka-
tastrofě.

V názorovém včeď, v kypivosti pťedstav i slovního a veršového vytaan
(o jehož podobě spolurozhodovalo téŽ vědomé risilí o replezentativní poe-
tickou formu, hodnou piedsevzatfch ideáltr) se pŤímo projevilo Čechovo
básnické tušení neklidu doby, otiesu jejích zdánliqi'ch jistot. V tomto
směru pokračovaly ďegorické poémy Eoropa (č. 1878) a Sl&lie (č. 1882);
básnické zpodobení soudobj'ch společenskfch konfliknt tu stále paffněii
směfuje k z|ednodušujícímu ideovému schématu. Loď Evropa odváŽející

politické psance (vlastně uvězněné paŤÍŽské komunardy) odolává rozboďe-
nému moŤi, je však nakonec zničena povstalci, kteňí se mezi sebou znesváiÍ.
Autor zčejnrě suanÍ humanismu Gastonovu proti násilnému a na nic se
neohlÍŽejícímu revolucionáistvi Rolandovu' i když dá v polyfonii hlasťr
(opět 'lnícenfch proslovťr celé ňady postav) ploě zaznít obŽďobě současné
společnosti i oslavě vzpoury. V nerušenou harmonii vnistí naopak včeni
na loď Slávii. DocházÍ na nl pčedevším ke smíčeď Slovanir, jemuž je pii-
souzen rozhoduiicí vÍznarn ve všech ostatních sporech. Idealizující opti-
mismus autorirv zde pÍevážil v celkové koncepci i v jednotlivostech bás-
nického podání' v němž neriměraě sílí plytká frázovitost a vnějšková
zdobnost.

ozdobnjm slohem, rozměrnějším (většinou'trocheiskÍm) veršem, v němž
se uplatůuie bohatá proměnlivost větnfch konstrukcí, v'. znamov!'ch a zrru-
kovfch efektťr iečnického nebo mďebného podánÍ, jsou psány také Čechovy
velké historické eposy. V pŤíběhu Vdclaoa z Michaloaic (č. 1880), syna
jednoho z popravenj'ch českfch pánťr' kterf ie jezuity vychováván v nevě-
domosti o svém p{rvodu, pozná však pravdu a vzboďí se za cenu Života
proti nesnesitelnému ridělu, strhuje nás ještě nejednou proud vjmluvnosti
vyprávěče či hrdintr, kresba prosďedí a doby, nehledě na dramatičnost
samotného konfliktu. BaroknÍ pietížení jednotlivfch popistr a čečí' slovnÍho
roucha, z'a iebož bohatstvím se vytÍácí pčedstava a věc, o kterou jde, je
však uŽ i zde značaé. Popisné prvkn navájem se tísnící poetismy a ustálená
klišé oslabují též ričinek vlpravného eposu Dagmar (č. 1883:84), v němž je
do pestrj'ch sďedovělcfch kulis zasazen zidealizovanj'zjev Piemyslovy dcery,
české královny na dánském trfině, zosobněné lásky k Slovantrm, k prostému
liduakčIověkuvťrbec.

Motivy z české historie zpracovávď Čech také v drobnějších epickÝch
formách, napčíklad v rapsÓďi Žlzpa (t. 1879) nebo v romanci Na Bezdězi
(č. 1883). Podobně vytrvale se wacel k myšlence slovanské vzájemnosti
a pomoci, zaktualizované v té době ruskjm tažením na Balkán, napi.
v mpsoďckém Handždru (č. 1876) av Zimní noci (č. 1879). Bohaté pŤírodní
dojmy z cesty na Kavkaz oživily romantickj' pčíběh z doby posledních
bojťr Rustr s Čerkesy v byronské veršované povídce Čer;kes (č. 1875).

PiÍliv konkrétněiší ŽivotnÍ zkušenosti poznamenal celou ňadu Čechovjch
veršovanfch idyl. Platí to pÍedevšÍm o cyklu Ve stínu lib, G. 1879), v němž
autor propirjčil své virtrrÓzrrí umění slova vyprávění venkovantr; nad jejich
dojímavjmi nebo risměvnÝmi pčíběhy se klene duha básďkovj'ch vzpo-
mínek na rodnf kraj. Y Lešetínskéttt kndfi (1883 konfiskováno, potom až
1899) zasďruje do klidrrého života venkova bouilivf rtrst prťrmyslového
podnikáď, jež zďe vyhrocuje národrrí i sociální konflikty. Události vrcholí
živelnou revoltou továrďho dělnictva a smrtí starého kováie, kterj'se ne-
tistupně brání proti rozpínavosti cizozemce. S tragickj'm, pateticky poda-
nÍm děiem se proplétá ggtlti'rrgÍr1ální pŤíběh lásky se šťastnjm koncem,
vyprávěnf v písřové formě; ta jenom uwrďIa popularitu této Čechovy
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Slaném a v Praze, nakonec se věnoval vflufuě literatuie. Jďtě za studií
krátce pŮsobil v redakci politického deníku (Pokrok)' kde se zblízka sezna.
moval s aktuálními u'dálostmi, jako byly napč. boie PaŤížské komuny na
počátku 70. let. Bxistenč:ně se zajistil vydáváním beletristického měsíčníku
Ku)ěty (v l. 1879-99)' ve kterém pravidelně publikoval své práce básnické
i prozaické. Podnikl několik cest' z nicM neidťtleátěiší pro jeho tvorbu
byla cesta k Čemému moňi a na Kavkaz, do Chorvatska a do Dánska. Žil
pÍevážně v Ptaze, kde také 23.2. |908 zeniel.

Do první kanhy,Bávl| (1874)' shrnul Čech všechny své qfznamnější rané
práce. Veďe jednotlivosd pojatfch ještě v duchu lidové písně a bďady
isou zde rozurěrněiší lyrickoepické básně, ve kterfch se hlásÍ ke slovu -
většinou v podobě faotastickfch snov!,ch vidin - soudobé problémy ná-
Íqdní g obecně lidské. V Husitolli na Baltu (neivÍrazněiší básni almanachu
Ruch z r. 1868) navozuie myšlenku někdeiší velikosti českého národa
a zároveů ví'čitku neuspokojivé pŤítomnosti neiprve barvitá a zvukově na-
léhavá pÍedstava valícího se husitského vojska, potom pťízračnj' obraz
mrwého heitmana' opŤeného o skalní stěnu nad běsnícím močem. Téma
rozpoutanfch pŤÍrodních živlťr, s nigriž se vybíjí energie lidskfch vášnl
a sociálních rozporťr, se ozve v ',močské fantazii.. BouŤe i v historizuiících
narážkách SzrŽ. V Andělu je na pozadí biblické Geneze rozvedeno rouun-
tické téma vzporrry anděla proti bohu.

. Rovněž v první velké a pro celé dďší Čechovo dílo piíznaěné poémě
Aill,|tité (ptrvodně v Lumíru 1873) neide ani tak o epické podání historické
události, vyhubení chiliastické setty Žizkovlm vojskem, iako spíše o cel-
kovou vzrušenou atmosféru, v n7ž ustavičně dochází k stčetání názorÍr
zcela současnfch. Scény ze života adamitir' oddávajících se ve volné píí-
rodě opojení smyslťr a pudťr, ví'ievy bitevní, viava těl, vfstiední gestace
postav a syté' kontlastní osvětlení každého detailu - to vše strhuie pozor-
nost vlce neŽ chud!'pŤíběh a scbematické charaktery. V tomto bizarnim
prostŤedí se odehrávají Íečnické zápasy protichtrdnfch suan. Vťrdce MojžÍš
horlí proti náboženské pťísnosti táboritÍt' proti uaávanj'm ákonúm lid-
skÍm i božím, ve prospěch sebevědomého a radostného pozemšťanswí.
Mluvčím ideálních hodnot - proti požitkáčswí adamitťr i proti dŮslednému
skepticismu Henochovu - se stává Adam' sám ovšem zrnítanf nejr&znějšími
pochybnostmi. Anarchichf chaos pocitťr a činťr pieklenuje sotva naznačené
autorovo pčesvědčení o ceně sebeobětavé lásky wáií v wái celkové ka-
tasuofě.

V názorovém vieď, v kypivosti piedstav i slovního a veršového vyazu
(o iehož podobě spolurozhodovalo též vědomé risilí o reprezentatiwÍ poe-
tickou formu, hodnou pňedsevzatj'ch ideáltr) se pÍímo proievilo Čechovo
básnické tušení neHidu doby, otŤesu ieiích zdánlivÍch jistot. V tomto
směru pokračovaly alegorické poémy Evropa (č. 1878) a Sl&lie (č. 1882);
básnické zpodobeď soudobj'ch společenslcfcb konfliktu tu stále patrněii
směfuie k zÍednodušujícímu ideovému schématu. Loď Evropa odvážející

politické psaltce (vlasmě uvězněné paŤlžské komunardy) odolává rozboďc.
nénu moii, je však nakonec zničena povstďci, ktečí se mezi sebou znesváčí.
Autor zŤejmě straní bumarrismu Gastonovu proti násilnému a na nic se
neohlížejícÍmu revolucionáiství Rolandovu, i když dá v polyfonii hlasú
(opět zanÍcenj'ch proslovir celé iady postav) plně zaznít obžalobě současné
společnosti i oslavě vzpoury. V nerušenou harmonii vytistí naopak viení
na loď Slávii. Docház| na nl pňedevším ke smíčení Slovanri, jemuž ie pii.
souzerr roáodující vjznam ve všech ostatních sporech. Idealizujíci opti.
mismus autor v zde pÍeváži| v celkové koncepci i v jednotlivostech bás-
nického podání, v němž neriměrně sÍtí plytká frázovitost a vnějšková
zdobnost.

ozdobnjn slohem' rozměrněišíro (většinou'uocheiskÍm) veršem, v němž
se uplatůuje bohatá proměnlivost větnfch konstrukcí, vj'znamovj'ch a zrru-
kovfch efektu čečnického nebo malebného podání, jsou psány také Čechovy
velké historické eposy. V piíběhu Václatla z Michatwic (č. 1880), syna
jednoho z popravenj,ch českfch pánťr' kterjl je jezuity vychováván v nevě-
domosti o svém prlvodu, pozná však pravdu a vzboďí se za cenu života
ploti nesnesitelnému ridělu' strhuje nás ieště nejednou proud vjmluvnosti
vyprávěče či bÍdin ' kresba prostŤeď a dobn nehledě na dramatičnost
samotného konfliktu. Barokď pŤetížeď jednotlivÝch popisťr a čeď, slovního
roucha, za jehož bohatstvÍm se vytrácí pÍedstava a věc, o kterou ide, ie
však už i zde zna&té. Popisné prvky, navzájem se tísnící poetismy a ustálená
klišé oslabuií též ričinek vjpravného eposu Dagmar (č. 1883-84), v němž ie
do pestrj'ch sďedovělcfch kulis zasazen zidealiznvan! zjan PŤemyslovy dcery,
české královny na dánském trťrně, zosobněné lásky k Slovantrm, k prostému
liduakčlověkuvťrbec.

Motivy z české historie zpracovával Čech také v drobnějších epiďfch
formách, napňíklad v rapsÓďi Žižka (č. 1879) nebo v romanci Na Bezdězi
(č. 1883). Podobně vytrvďe se wacel k myšlence slovanské vzájemnosti
a pomoci, zaktualizované v té době ruskfm taženim na Balkán, napÍ.
v rapsodickém Handždru (č. 1876) a v Zitmí noci (č. 1879). Bohaté pŤlrodní
doimy z cesty na Kavkaz oŽivily romantickf pčíběh z doby posledních
bojŮ Rustr s Čerkesy v byronské veršované povídce Čer;hes (č. |875).

Pčfliv konkrétnější životní zkušenosti poznamenal celou čadu Čechovfch
veršovanj'ch idyl. Platí to pčedevším o cyklu Ve stinu típJ,G, 1879), v němž
autor propťrjčil své virnrÓzrrí uměď slova vyprávění venkovanťr; nad jeiich
dojímavjmi nebo risměvnfmi pňíběhy se klene duha básníkoq|'ch vzpo-
mínek na rodnf krai. Y Lešetínskén hndŤi (1883 konfiskováno, potom až
1899) zasďruje do klidného života venkova boučlivf rťrst prťrmyslového
podnikáď' jež zde vyhrocuje národrrí i sociální konflikty. Události vrcholí
živelnou revoltou továmího dělnictva a smrtí starého kováie, kterj'se ne-
tistupně brání proti rozpÍnavosti cizozwtce. S tragickjxn, pateticky poda-
nÝm děiem se proplétá sentimentální piíběh lásky se šťastnjm koncem,
vyprávěnf v písůové formě; ta jenom utvrďla popularitu této Čechovy
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skladby. S daleko menším ohlasem by| ptiiat Zpěonlk Jana Buriana (č. 1887)
- s dosti vflučnjm konflikterrr lásky demokraticky uvědomělého rolďka
k dcefi odnárodněného šlechtice _ a Vtictao Žfusa (č. 1889-91)' napsanf
časoměmjmi hexametry, v němž je venkovská idyla, jen nepatrně rozr'lněná
epizodou nešťastné studentské lásky' opět pozadírn pro ďskuse o dobovfch
otázkách. K nirn se druŽí rozepie studentťr o znepokojidch problémech
sociálních, vpadajících do poklidu vánoční a rodinné iďy|y Sníh (č. 1894).
Naposledy se Čech obrátil k venkovskému prostiedí v Sekdčlch (č. l9o3).
SďÍdá v ďch mnohornluvné rivahy nad bouií, ohlašujicÍ se v pŤÍrodě a ve
společnosti' s oproštěnjm písrlovjm vltazem, jlmž majI co neipiirozeněii
promluvit pocity a myšlenky sekáč{r, sociálně utištěnj'ch zemědělskfch
dělnÍkťl. Básník si mimo jiné pčipouští pochybnosti nad svou službou
kráse, zam1i'šlí se nad tím, zda jeho ideátní vzněty a zdobnj'proiev neisou
pčíliš vzdáleny životu těch, ieiichŽ práva se rozhoď hájit.

Ideje národní a sociální svobody prostupují takika zcela Čechovu lyriku.
Čechovy básně zasahovaly do politick$ch bojťr 80. a 90. let a stávaly se
piímo jejich vfzbrojí. Pňi své povšechnosti mohly ovšem posloužit ruznÝm
stranám, mohly pťrsobit _ v situaci nfuoda vnitčně již rozrhzněného - iako
opravdovj' podnět a také jako pouhá fráze. Y Jitfních pisních (|887) pouŽívá
autor rrlznj'ch forem vzrušené deklamace, aby probouzel vlastenecké nad-
šení, burcoval z otupělosti, volal k jednotě. Teprve v Noolchpísníc} (1888)
získává myšlenka vlastenecká, slovanská a humanitní svtrj protějšekv duněnÍ
',podzemďho hlasu.., sociální revoluce. Její vidina i obraz,,hrdiny budouc-
nosti.., dělníka, jsou podobně abstraktní |ako Čechovy piedstavy o svobodě
národa a lidstva. V pozdějších Modlitb ch k Nezndmenu (1896), shmujících
básníkovy rivahy filozofické a náboŽenské, a ještě v posledním reflexívním
cyklu Do světa širého (č. 1908) ptovázi neustále Čechovy sympatie k so-
ciálrrě utlačenjm' k jeiich spraveďivému boji pŤesvědčení kčeséana a hu-
manisty o konečném vítězství lásky nad krvavj'm násilím. Podobnj'mi mo-
tivy, piímo téŽ revolučními událostmi v Rusku r. 1905, ie dotčeno Čechovo
slavjanofilství v literárních a historickj'ch reminiscencích veršované Stepi
(č. 1908, nedokončeno). _ Zvláštní místo v Čechově politické poezii pťísluší
Pisnlm otroka (|895), které zapťrsobily svou obecně srozumitelnou, ač právě
jen všeobecnou symbolikou v radikalizujícím se národním i v rozvíjeiícim
se dělnickém hnutí. Oba zňetele, národnostnÍ i sociální, srťrstají zde v mlhav!,
sice, ale sugestivní jedrrotn1i' obraz,vevfraz hoikého sebeuvědomění i hněv-
ného odhoďání' vloŽen;!' do rist alegorického pěvce otroktr. Sbírka, for-
málně opět mnohotvárná a virtuÓnrí, svědčí spíše o zaujetí a dojetí svého
autora než o určitosti jeho vidění. Avšak právě takto, pčedevším svfm
patosem, pťrsobila Čechova politická lyrika virbec.

V jisté protiváze k patetickj'm polohám se uplatĎují ironické a humorné
momenty Čechova básnického i prozaického ďla. Ve veršovanÍ'ch báchor-
kách z 80. let jsou vtipně a s hfiivou fantazi|zesměšllovány nemoci sou-
dobého večejného života, avšak ironickf odlesk v nich dopadá i na vlastní

idealismus básníkťrv; parodicky vyznlvá neiednou téŽ jeho umění slova
(Petrklíče; Hanuman; Šotek; Kratochoilnti historie o ptáku Velikdnu Ve|i-
kdnoviči). Alegorická Pravda (č. 1885) vyniká ditsledně skeptick;im pohle-
dem na kupčení se vznešenj'mi ideály v novodobé společnosti a politice.

V prÓze vytvoŤil Čecb satirickj'typ pražského měšéana současné doby,
Matěje Broučka. Nejprve je pŤízemním a zp ízemlujícím protějškem éte-
rickj'ch měsíčanťr a jejich neživotného estétství, v němŽ poznáváme kari-
katuru nade vše povj,šeného kultu umění. Spolu s tím paroduje Čech
v nevšední mluvě měsíčanťr vlastní básnickou ieč, opisnou a plnou poe-
tismi (Prao! a!,let plna Broučka do Měsíce, 1888). Kritičtěji dopadá pro
pana Broučka jeho komické setkání s praŽany a tábority doby Žižkovy,
pii kterém vynikne malost husitského potomka (Nn epochdlni v let pana
Broučka, tentokrdte do XV. stoleti' 1889). Cyklus ,,broučkiád.. pokračoval
ještě v dalších Čechovfch pracich. Ostatní obsáhlá prozaická tvofba Če-
chova byla často jen piíležitosmou vjplní zábavnjlch časopiseckfch rubrik
(Poaí,dky, arabesky a hunoresky I-Iv, 1878-83) nebo záznatnem pestrj'ch
dojmťr z cest (Kresá, z cest' L884' Upomínky z Vllchodu,1885). Pro poznání
básníkovy osobnosti a díla maji zvláštní vfznam prÓzy vzpomínkové,
hlavně Druhjl koět (1899), oŽivující dobu a prostíeď Čechov!'ch student-
sk1fch let, a některé črty charakterizačrrí. Novela Jestidb hontra Hrdlička
(č. 1876) podává v konfliktu ostče vykreslenfch postav (slabošského pan-
ského správce, kterj' se stává obětí bezohledného lichváŤe) víc než jen
sociální dokument doby. NaráŽejí zde na sebe a navzájem se obŽďovávaií
dva světy, trpnjl a snoq svět Hrďičkťrv' neschopnjl reálného života,
a dravj', věcnj' svět JestÍábriv, hluchf k lidskosti. Rozpor mezi snem
a realitou se vrací v mnoha Čechovfch větších ptozách, rozmělněn často
v konvenční .romantické fabulaci a schematizaci postav (oblaha; Mezi
knihami a li&ni; Posleilni, jaro; Hotsor listi aj,, sem patií téŽ pokusy o román
Kandidcit nestnrtelnosti, č. 1879, aIkaros, č. 1885).

František Ladislav čelakovskf
/1799-1852/

obrozenskf básník, učenec, pňekladatel a kritik' ved|e J. Kollára
první ve|kf uměleckf zjev novodobé české |iteratury.
Na jeií vfvoj zap sobil zejména svfmi ohlasy, poezií podnícenou
vzorem ruskfch a českfch písní' která u nás zahájila tradici
tvŮrčího využívání ideovfch a estetickfch hodnot lidové slovesnostl.

Narodil se 7. 3. 1799 ve Suakonicích jako syn tesďe. Za gymrrazijních
studií v Českfch Buděiovicích a v Písku se v něm probudil zájem o lite-
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skladby. S daleko menším ohlasem by| piijat Zpěz:nlk Jana Buriana (č. L887,)
- s dosti yÍlučnÍm konfliktem lásky demokraticky uvědomělého rolrrÍka
k dceÍi odnárodrrěného šlechtice _ a Vticlatl Žiosa (č. l889-9l)' napsanf
časoměrnlmi hexametry, v němŽ je venkovská idyla' jen nepatrně rozr'lněná
epizodou nešťastné studentské lásky' opět pozadím pro diskuse o dobovj'ch
otázkách. K nim se druží rozepče studentťr o znepokojiv!'ch problémech
sociálrrích, vpadajících do poklidu vánoční a rodinné idy|y Snih (č. 1894).
Naposledy se Čech obrátit k venkovskému plostiedí v Sektičlch (č. l9o3).
Sďídá v nich mnohomluvné rivahy nad bouÍi, ohlašujicí se v piírodě a ve
společnosti' s oproštěnj'm písůovlm vfrazem, iLnž mail co nejpiirozeněji
promluvit pocity a myšlenky sekáčrl, sociálně utištěnj,ch zemědělskfch
dělníkťl. Básník si mimo jiné pŤipouští pochybnosti nad svou sluŽbou
kráse, zamj,šlí se nad tím, zda jeho ideální vzněty a zdobnj' projev nejsou
pťíliš vzdáleny životu těch' jejichž práva se rozhodl hájit.

Ideje národní a sociální svobody prostupují takŤka zcela Čechovu lyriku.
Čechovy básně zasahovaly do politickfch bojťr 80. a 90. let a stávaly se
pŤímo jejich vfzbtoji. Pii své povšechnosti mohly ovšem posloužit ruznjrrr
stranám, mohly pirsobit _ v situaci národa vnitině již rozrtv-něného - jako
opravdovj'podnět a také jako pouhá fráze. Y JitŤnich písnieh (1887) používá
autor rťrzn ch forem vzrušené deklamace, aby probouzel vlastenecké nad-
šení, burcoval z otupělosti, volal k iednotě. Teprve v Noollch pisních (L888)
získává myšlenka vlastenecká, slovanská a humanitní svťri protěišekv dunění
''podzemního hlasu.., sociální revoluce. }ejí viďna i obraz ,'hrdiny budouc-
nosti.., dělníka, jsou podobně abstrakmí jako Čechovy piedstavy o svobodě
nfuoda a lidstva. V pozdějších Modlitbdch k Neznámhnu (1896), shrnujících
básníkovy rivahy filozofické a náboŽenské, a ieště v posledním reflexívním
cyklu Do szsěta širého (č. 1908) ptovázi neustále Čechovy sympatie k so-
ciálně utlačenj'm' k jejich spraveďivému boji pŤesvědčení kťeséana a hu-
manisty o konečném vítězství lásky nad krvav1fm násilím. Podobnj'mi mo-
tivy, piímo též revolučními událostrni v Rusku r. 1905, je dotčeno Čechovo
slavjanofilství v literárních a historickj'ch reminiscencích veršované Stepi
(č. 1908' nedokončeno). - Zvláštní rrísto v Čechově politické poezii piísluší
Písním otroka (L895), které zapťrsobily svou obecně srozumitelnou, ač právě
jen všeobecnou symbolikou v radikalizujícím se národnÍm i v rozvijejícím
se dělnickém hnutí. oba zňetele, národnostní i sociální, srťrstají zde v mlhavj,
sice, ale sugestivní jednotnj'obraz,vevfraz hoikého sebeuvědomění i hněv-
ného odhodlání, vloŽenj'do rist alegorického pěvce otrokťr. Sbírka, for-
málně opět mnohotvárná a virtuÓzní, svědčí spíše o zauietí a dojetí svého
autora neŽ o určitosti jeho vidění. Avšak právě takto, pňedevším svjm
patosem, pťrsobila Čechova politická tyrika vťrbec.

V jisté pfotiváze k patetick1|'m poloMm se uplatĎují ironické a humomé
momenty Čechova básnického i prozaického díla. Ve veršovanÍ,ch báchor-
kách z 80. let jsou vtipně a s hfňivou fantazi|zesměšřovrány nemoci sou-
dobého veŤeiného života, avšak ironick odlesk v nich dopadá i na vlastní

idealismus básníktrv; paroďcky vyzn|vá nejednou též jeho umění slova
(Petrklíče; Hanuman; Šotek; Kratochoilnd historie o ptdku Vetiktinu Yeli.
ktinozliči). Alegorická Pravda (č. 1885) vyniká dťrsledně skeptickjm pohle-
dem na kupčení se vznešen1mi ideály v novodobé společnosti a politice.

Y ptÓze vy"tvoŤil Čech satirickf typ praŽského měšťana současné doby,
Matěje Broučka. Nejprve ie pŤízemntm a zpíízemůujícím protějškem éte-
ricklch měsíčanťr a jeiich neŽivotného estétství' v němž poznáváme kari-
katuru nade vše povj'šeného kultu umění. Spolu s tím paroduje Čech
v nevšední mluvě měsíčanťr vlastní básnickou ňeč, opisnou a plnou poe-
tismít (Prao! olllet pana Brouěka do Měsice, 1888). Kdtičtěji dopadá pro
pana Broučka ieho komické setkání s pražany a tábority doby Žižkovy,
pii kterém vynikne malost husitského potomka (Nn epochálni oltlet pana
Brouěka, tentokrdte do XV. století, |889), Cyklus ,,broučkiád.. pokračoval
ještě v dalších Čechovjlch pracích. Ostatní obsáhtá prozaická tvorba Če-
chova byla často jen piíležitostnou vjplní zábavnfch časopiseckfch rubrik
(Poaídky, arabesky a hu,moreskg I-IV, 1878-83) nebo záz'namem pestrÍ'ch
dojmfr z cest (KresÓ, z cest, L884i Upominky z Vllchodu' 1885). Pro poznáni
básníkovy osobnosti a ďla mají zvláštní vfznam, prÓzy vzpomínkové,
hlavně Druhll k.lět (1899), oživující dobu a prostčedí Čechovfch student-
sk:ich let, a některé črty charakterizační. Novela Jestťdb kontra Hrdl:ičha
(č. 1876) podává v konfliktu ostňe vykreslen!'ch postav (slabošského pan-
ského správce, kter' se stává obětí bezohledného lichváňe) víc než jen
sociálrrí dokument doby. NaráŽeji zde na sebe a navzájem se obŽďovávaií
dva světy, trpn; a snovj' svět Hrďičktrv, neschopn$ reálného života,
a dravj,, věcn:i' svét JestÍábtrv, hluchf k lidskosti. Rozpor mezi snem
a realitou se vrací v mnoha Čechovj,ch větších ptÓzácb' rozmělněn často
v konvenčni romantické fabulaci a schematizaci postav (oblaka; Mezi
knihami a lidrni ; Posledni jaro ; Hazlor listi a1., sem patŤí téŽ pokusy o román
Kandiddt nevnrtelnost,i, č. 1879' alkaros, č. 1885).

František Ladislav čelakovskf
/ !799-1852/

obrozenskf básník' učenec, pŤekladate| a kritik' vedle |. Kollára
první velkf uměleckf zjev novodobé české literatury.
Na její vfvoj zapúsobil zejména svfmi ohlasy, poezií podnícenou
Yzorem ruskfch a ěeskfch písní' která u nás zaháji|a tradici
tvrirěího využívání ideovfch a estetickfch hodnot lidové s|ovesnostl.

Narodil se 7 . 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaÍe. Za gymnazijních
studii v Českfch Budějovicích a v Písku se v něm probudil zájem o lite-



Č4342Č

raturu' kterf utužil jeho piátďswÍ se spolužáky Kamarftem a Cbmelen-
skfm (pčÍšťmi básníky) i národní uvědomění, povzbuzované stykem se
strakonickfm buditelem J. Plánkem. R. l8l7 začal studovat filozofii
v Praze, rok nato v Českfch Budějovicích; byl však vyloučen (taině užívď
knihovny tamějšího kanovníka a byl pňistižen, právě když si pťrjčovď
Husovu Postilu). Pokračoval pak ve stuďu v Linci a v Praze. Víc neŽ
povinnjm pčedmětťtm věnoval se cilevědomému jazykovému a literárnímu
sebevzdělávání; závěrečrré univerzitní zkoušky v t. |822 nedokončil. Do
t. |829 byl soukromlm vychovatelem, v |. 1829-33 pčekládal na zakázku
obsáhlf spis raně kiesťanského myslitele A. Augustina O městě božtm aby|
jazykovfm redaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo. od roku
1834 redigoval Pražshé nooing a jejich zábavnou pňílohu (ďíve Rozlič-
nosti)' které dal aázev Česhd Ečela, V novinách zrychlil a rozšÍŤil informace
o zahraničnim dění; neomezoval se na tlĚerlní pr.rmeny a pohotově vybíral
a piekládal nové zprávy z anglického a francouzského tisku. Česká včela
se pod jeho vedením stďa vj.znamnfm literárnÍm orgánem preromantické
generace. Piinášela četné pieklady drobnfch ptÓz ze slovanskj'ch jazyktr,
2 anglifti1y a z francouzštiny i práce naukového rázu. Soustavně referovďa
o současné české literatďe a divaďe, kriticky rozebírala blavně jejich jazy.
kovou stránku. - Začátkem r. 1835 se Čebkovskf stal supluiÍcím profeso-
rem české čeěi a literatury na praŽské univerzitě. Této funkce i redaktorsM
byl zbaven koncem r. 1835, když ruskf vyslanec ve Vídni (zňejmě po
udáď z Prahy) podal stížnost na Pražské novinn kde Čelakovskf kriticky
komentoval povfšenf proiev cara Nikolaje I. k ástupďm porobenfch
Poláktt. Až do r. 1838, kdy ziskal místo knihovníka knížat Kinskfch, byl
Čehkovskf se svou rodinou odkázán na hmotnou podporu pÍátel. V té
době už patčil k nejlepším znalcťrm slovanskjlch čečÍ, literatur a folklÓru.
Roku 1842 se stal profesorem slavistiky na univerzitě ve Vratislavi, r. 1849
v Praze. ZemŤel v Praze 5. 8. 1852.

Literární prisobeď Čelakovského, zatdrjl.né na počátku 20. |ď' vyntstďo
z humánně pojatfch n&6r|níg| a slovanskj'ch ideáťl, z estetickfch ásad
preromantismu a z konklétních podnětu Jungmannova kulturního pro-
gftrmu' jejž Čelakovskf svfm dílem tvočivě obohacoval. Měl zvláštní schop-
nost pronikat do vnitÍntho smyslu i tvámfch principtr básnickfch děl
a kriticky vnímat unělecké zkušenosti národní i cizí literatury. Tyto osobď
vlohy' k nimž patňilo i jazykové nadání, harmonovaly s vjvojovfmi ten-
dencemi soudobého českého písemnicwÍ, s objektivní potŤebou najít ideové
a estetické hodnoty, o něž by se mohla česká literatura opŤít v cestě za
národrrÍ osobitostí a za vyšší společenskou ričinností i slovesnou rirovnÍ.
Tv Íčí básnické ájmy Čelakovslc! organicky spoioval s piekladatelskou
a kritickou činností a s odborn1im studiem literatury i folklÓru.

Jeho hlavní umělecké pčeklady vznikly ve 20. letech a odpovídají dvěma
charakteristicklm okruhťrm Čelakovského literámlch vfchodisek. Jednu
oblast píedstavuje slovanská folklÓrní poezie, druhou díla evropského pre-

romanti$nu - Listooé z ddvnooěhosld od J. G. Herdera (|823)' Goethovo
&ama Mdrinka (1827) a básnická povldka \V. Scotta Panna jezerní (1828).

Své pÍedstavy o literatďe prosazoval ČelakovskÝ tempeÍamentně, někdy
až nesnášenlivě, i v kritickfch projevech rirzného druhu. Y Literatuže
hrkonošské (č. 1824) paroduje v posměšném obrazu Rfbrcoulovy iÍše íak
ďzkou riroveů běžné beletrie a pňekladťr, tak i naivní sebeuspokoieni
a vzáienné pochlebování starších literátÍr. (Hlavnlm terčem satiry byly
Hněvkovského Zlomky o českém básnictví.) Kritiku kulturních poměrťr
i iednotlivÝch spisovatelťr obsahují také Četakovského satirické epigramy
a zeiména jeho korespondence s piáteli, ktetá ovšem vyjadfuie i jebo pozi-
tivní stanoviska a literární sympatie. Jako zásadní rivaha o vfvojovfch mož-
nostech české poezie vyznlvá rozsáhlf rozbor Kollárovy sbírky z t, L824
Slotlo o Skivy ilcďi I. |ana Kolldra (č. 1831). Programové směiování za
harmonickou ideovou náplní a vJrrazovou stňí.|mostÍ umění bránilo Čeb-
kovskému ocenit nové hodnoty, které do české literatury piinášelra roman-
tická generace 30. let, zvlášť Mácha.

odborné práce Čelakovského se vztahovaly zejména k folklÓru. od stu-
dentskfch let sbíral lidové písně a popěvky (spolu s J. V. KamarÍtem'
kterÍ v l. 1831-32 vydal dygqdíln{ České ruirodnl ifuchotlní píně). Nevedl ho
k tomu jen preromantickÝ kult ',prostonárodní.. pÍsně a dobová snaba'
podporovaná i vládou, konzervovat doklady o r:nárorln| povaze' ťeči a kul.

" turních dějinách.. (takto vznikla dokumentární sbírka f. Rittersberka
zt. L825 Česhé ntirodní ?Isně). ČelakovskÝ si i v době' kdy žil v kulturním
centťu' uchovď pocit pňirozené blÍzkosti k venkovskému lidu i vnitŤnÍ
kontakt s atmosférou ieho Životních názorÍr' traďčaí pčedstavivosti a zpěv-
nosti' rázovité mluvy a vtipu. Na základě všech dostupnfch pramenťt
studoval i folklÓr ostatních slovanskj'ch národťr. Do tňísvazkového vfboru
Slooanshé ndrodní 1tísně (1822-27) zaÍadil iednak české, moravské a sloven-
ské písně (poďe viastntch áznamťr i poďe materiáltr Hankovfcb a Šaran-
koyÍch), jednak texťy a paralelně g nimi vlastní pčeklady písnl ruskfch'
ukrajinskÝch, polskÍcb srbsk!'ch, slovinskfch a bulharskfch. l( nim 5g
iaďla sbírka Litelské ntirodni písně (|827; tehdy byla zdÍrrazůována pŤí-

buznost litevštiny se slovanskjmi jazvk a časopisecké ukázky dolno-
lužického (1830) a chorvatského (l84o) pÍsůového folklÓru. Na slovanskfch
písních zaiÍmďy Čelakovského od počátku ieiich typické národoÍ odsťny'

ieiich naváiem oďišné iazykové idiomy (specifická, těž,ko pieloátelná
slovnÍ spojení) a poetické zvlášmosti. Mezi české folklÓmí texty (kÍeré
probíral a zčásti uhlazoval podle určitfch estetickfch norem) vmtsil pět
pÍsď ,,zcela národním duchem vytvoŤenj'ch.. od Hankn KamarÝta' Poláka
a Rettigové a anonymně i několik obdobnfch ví'wor& vlastnÍch.

Několik desítiletí pÍipravoval Čelakovskf Mudrosloti ndroilu slauotkého
oe pŤíslovích, doplněné Česklni pofekadl, (1852). Tento soubor obsahuie
na 15 000 záznaaiternaticky seŤazen1|'ch tak, aby z nich vypljvala soustava
tradiční životní filozofie Slovan{r. Citaci pťísloví doprovází ČelakovskÝ
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raturu' kterf utužil ieho pčátďswí se spoluáky Kamarltem a Cbmelen-
skfm (pŤíštími básníky) i náro4ní uvědoměni' povzbuzované stykem se
strakonickfm buditelem }. Plánkem. R. 1817 začal studovat filozofii
v Praze, rok nato v Českfch Budějovicích; byl však vyloučen (taině užÍval
knihovny tamějšího kanovníka a byl pňistižen, právě když si pújčoval
Husovu Postilu). Pokračoval pak ve stuďu v Linci a v Praze. VÍc než
povinnjm pčedmětirm věnoval se cílevědomému jazykovému a literárnímu
sebevzdělávání; závěrečrré univerzitní zkoušky v t, |822 nedokončil. Do
r. |829 byl soukromlm vychovatelem, v |. |82913 piekládal na zakázku
obsáhlf spis raně kiesťanského myslitele A. Augustina O městě božím a by|
jazykovlm redaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo. od roku
1834 redigoval Pražské nooiny a jejich zábavnou pňílohu (ďíve Rozlič-
nosti), které da| lázev Česhd oěela. V novinách zrychlil a rozšiŤil informace
o zahraničním děnÍ; neomezoval se na tiierlní prameny a pohotově vybíral
a pÍekládal nové zprávy z anglického a francouzského tisku. Česká včela
se pod jeho vedením stala vÍ'znamnfm literárnÍm orgánem preromantické
generace. PŤinášela četné pieklady drobnfch prÓz ze slovanskj'ch jazykťr,
z angli&iny a z francouzštiny i práce naukového rázu. Soustavně referovala
o současné české literatďe a divaďe, kriticky rozebírďa hlavně iejich jazy.
kovou stránku. - Začátken r. 1835 se Čebkovskf stal supluiÍcím profeso-
rem české Íeěi a literatury na pražské univerzitě. Této funkce i redaktorsM
byl zbaven koncem r. 1835, když ruskf vyslanec ve Vídni (zčejmě po
udání z Prahy) podal stížnost na Pražské novinn kde Čelakovskf kriticky
komentoval povfšenf proiev cara Nikolaje I. k ástupďm porobenfch
Polákťt. Až do r. 1838, kdy ziskď místo knihovníka knížat KinskÝch, byl
Čelakovskf se svou rodinou odkázán na hmotnou podporu pÍátel. V té
době už patčil k nejlepším znalc{rm slovansk ch čečÍ, literatur a folklÓru.
Roku 1842 se stal profesorem slavistikynauniverzitě ve Vratislavi,r. 1849
v Praze. ZemÍe| v Praze 5. 8. 1852.

Literární ptrsobení Čelakovského, zahájené na počátku 20. !ď' vyrírstalo
z humáoně pojatfch D{36áníg! a slovanskfch ideáťl, z estetickj,ch ásad
preromantismu a z konkrétnich podnětu tungma..ova kulturního pro-
gÍamu' iejž Četakovskf svjm dílem tvoťivě obohacoval. Měl zvláštní schop-
nost pronikat do vnitiního smyslu i tvámfch principtr básnickfch děl
a kriticky vnímat urnělecké zkušenosti národní i cizí literatury. Tyto osobní
vlohy' k nimž patňilo i jazykové nadátrí' harmonovaly s vjvojovfmi ten-
dencemi soudobého českého písemnictví, s objektivní potŤebou najít ideové
a estetické hodnoty, o něŽ by se mohla česká literatura opňít v cestě za
národní osobitostí a za vyšší společenskou ričinností i slovesnou rirovnÍ.
TvilÍčí básnické zájmy Čelakovskf organicky spojoval s piekladatelskou
a kritickou činností a s odbornjm studiem literatury i folklÓru.

teho hlavní umělecké pŤeklady vznikly ve 20. letech a odpovídají dvěma
charakteristickjm okruhťrm Čelakovského literárnich vfchoďsek. Jednu
oblast pÍedstavuje slovanská folklÓrní poezie, druhou díla ewopského pre-

romantismu _ Listotlé z iláona:ěhosa od J. G. Herdera (|823)' Goethovo
drana Mtiinkl (|827) a básnická povídka V'. Scotta Panna jezemI (1828).

Své piedstavy o literatuie prosazoval ČelakovskÝ tempeÍamenmě, někdy
až nesnášenlivě, i v kritickÝch proievech rťrzného druhu. Y LiteratuŤe
hrkonošshé (č. L824) paroduje v posměšném obrazu Rfbrcoulovy Ííše iak
nízkou riroveĎ běžné beletrie a pŤekladtr' tak i naivní sebeuspokojení
a vzájenné pochlebováď staršÍch literátťr. (Hlavním terěen satiry byly
Hněvkovského Zlomky o českém básnictví.) Kritiku kulturních poměrťr
i jednotlivfch spisovatelťr obsahuií také Čelakovského satirické epigramy
a zejména ieho korespondence s piáteli' která ovšem vyjadfuje i jeho pozi-
tivnÍ stanoviska a literární sympatie. Jako zásadní rivaha o vjvo|ovfch mož-
nostecb české poezie vyznlvá rozsáhlf rozbor Kollárovy sbírky z t. |824
Slotlo o Sl oy dceňi p. Jana Kolkira (č. 183l). Programové směŤová!í za
harmonickou ideovou náplní a vjtazovou stiídmostí umění bráoilo Čela-
kovskému ocenit nové bodrroty, které do české literatury pňinášela roman-
tická generace 30. let, zvlášť Mácha.

odborné práce Čelakovského se vztahovďy zejména k folklÓru. od stu-
dentskj'ch let sbíral lidové písně a popěvky (spolu s J. V. KamarÍtem'
kterÍ v l. 1831-32 vydď dvouďlné České ndrodní duchotlttí pímě). Nevedl ho
k tomu jen preromantickf kult ,,prostonárodní.. písně a dobová snaha'
podporovaná i vládou, konzervovat doklady o r:nárorln{ povaze' čeči a kul.

'turďch děiinách.. (takto vznikla dokumentární sbÍrka }. Rittersberka
z t. t825 České ntiroilnr p,s"ně). ČďakovskÝ si i v době' kdy žil v kultumÍm
centru' ucboval pocit pĚirozené blízkosti k venkovskému lidu i vnitÍní
kontakt s atBosférou jeho životních názorÍr' traďční piedstavivosti a zpěv-
nosti' rázovité mluvy a vtipu. Na základě všech dostupnj'ch pramen{r
studoval i folklÓr ostatních slovanskfch národtr. Do tŤísvazkového vfboru
Slooanské nrirodní ptmě (L822-27) zďaďl jednak české, moravské a sloven.
ské písně Goďe vLstních záznamtr i poďe materiáltr Hankovfcb a Šaran-
kovÍch), iednak texťy a paraletně s nimi vlastní pieklady písní ruskÍch'
ukrajinskfch, potsk.Ícb srbskÝch, slovinskfch a bulharskfch. K nim se
ňadila sbÍrka Litetlské ndrodní pině (L827; tehdy byla zdtrrazĎována pňÍ-

buznost litevštiny se slovansk'mi iazyky) a časopisecké ukázky dolno-
lužického (1830) a chorvatského (1840) písůového folklÓru. Na slovanskfch
písďch aj|maly Čelakovského od počátku jejich typické národď odstíny'
jeiich navájem odlišné iazykové iďomy (specifická, těžko pÍeložitelná
slovď spojení) a poetické zvlášmosti. Mezi české folklÓrní teaty (laeré
probíral a zčásti rrhlgzgyal poďe určitfch estetickfch norem) vmísil pět
písní ,,zcela národním duchem vywoien1fch.. od Hanky, Kamarfta' Poláka
a Rettigové a anonymně i několik obdobnfch vj'tvor& vlastních.

Několik desítiletí piipravovď Čelakovskf Mudroslots| ndroilu slotlotwho
oe pŤís|ozlích, doplněné Českj,mi požehadty (1852). Tento soubor obsahuie
na 15 000 záznaaitematicky seňazenj'cb tak , aby z nich vyplÍvala soustava
tradičn! životní filozofie Slovanťr. Citaci piísloví doprovází ČelakovskÝ
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pŤípadnÍmi pieklady a občas i stru&fmi poukazy ke zvyk(rm nebo po-
věstem, k nimž se poutá smysl jednotlivfch obraznfch rčení. Jak pro-
ztan e ieho stať Slooanshá tltslot:í (č. 1837) a pÍedevšÍm jeho vlastní lite-
rfuní a iazykovÝ styl, vnímal F. L. Čelakovsk!' citlivě estetickou stránku
pŤÍsloví i počekadel' názomá piirovnání, ,,vtipné obraty.., ,,okrouhlost
8 stručnost' ano i skoupost slov.., risečnÝ rytmickf spád Ťeči. Kompozice
a mohutnf rozsah konečrré verze Mudrosloví podtrhuie pčedevším ideovou
a morální závaŽnost slovanské tradice; tím se sbírka zatazuje k linii velkfch
vědeckfch děl obrozenské slavistiky.
.- Pčíznačnfm rysen básďcké netody Čelakovského byla ,,ohlasovost...
Čelakovskf byl typen urnělce, kterého víc než věcná skutečrrost a víc neŽ
subiektivní intimtrí z,ážitky podněcoval k tvorbě svébytnÝ svět poetickfch
hodnot. Ty probouzely iebo pťedstavivost i spontánní tvťrrčí odezvu a po-
máhaly mu esteticky uchopit i vlastnÍ city a myšlenky. Prvď sbhka Smíšené
bdsně (1822) je poměrně rťrznorodá. Promítl se do ní vliv dosavar|ních děl
českého preromantismu (kollfuovské znělky, vznosné Ódy psané časomÍrou),
blízkf vztah ke Goethovi, náamky uměleckého využití lidové písně i sklon
k epigramatice. Epigramy r&zného typu psal Čelakovskf od 20. do 40. let.
V postupně se rozrťrstaiícÍn cyÚu KoItí, kde piipodobrtovď jednottivé
lidské vlastnosti květinám, naváza| na traďci Kollárovfch Nápistr; hojně
piekládal i parafrázoval staroŤtmského epigramatika Martiala; ve vynikají-
cím souboru 50 ryigramťr Padesdtha z mé tobolfot (lčipraveném k tisku
t. |837, ale rozmetanén) satiricky komentovď soudobé literární a společen.
shé poměry' podobně iako v prozaicklcb Patrn ch dopisech nepatm ch osob
(č. 1830). lako zhuštěnf lyrickÍ obraz básníkova citového a duchovního
vÍvoie byla zamfšlena dvoudílná sblrka Rr1že stolistti (1840). Nesla podtitul
Básď a pravda (jako Goethova autobiografická pt6za Z mého života)
a obsahovala l00 básní (''kÍátkÝch sonetktt.., složenfch ze tií &yčveršovfch
suof). První odďl zacbycuie ,,báseů.. -.|adou lásku a sny, drutrj'''prav-
du.. - moudrost zrďého člověka. Tuto skladbu (iqiÍú pÍrvodním zákla.
dem byl cyk|us Ponněnky oataoshé z roku 183l) považoval Čelakovskf za
iakousi wcholnou bi|anci svého básďckého risití.

Vfvoiově neiplodn$ší součástí ďta F. L. Čelakovského z{rstaly ieho
básnické obtasy (tj. ozvěny) ruskfch a českfch lidovfch písnÍ, vywoiené
ve 20.-30. letech. Prrmí ohlasové pokusy v české poezii nepocfulzeil od
něho, ale tq'rve v jeho rukou se vzor lidové slovesnosti stal zdrojern vyso.
kfch básnickfcb hodnot.

ohlas píní rusb!,ch (1829) vznikl pod bezprostiedním doimenr ruského
vítězství nad Turkn které vzbudilo vÍnr v osvobozenÍ slovanskfch národťr.
(S patosem bohatÍrskÍch zpěvŮ zpodobuie tuto událost básďt Ruswé na
Dunaji r. 1829, která tehdy nemohla bft publikována. Prrmí vydáni sbirky
obsabovalo tedy 25 básní.) ohlas oživuje poetickou atmosféru bylin, staré
lidové epiky-opěvujÍcÍ ávot a činy legendárních bohatÍrťr. Y Bohatlru
Muronci a Čuilwi Plenkogičotli piedstavuje Čelakovskf tradičnl hrdiny,

proti bylinám však zv$azĎujg fuutnánn{ motivy a smysl jeiich bojovfch

'to.tt,.- Vybáiil i nového, bylinám neznámého bohatjra Kyjevské Rusi

(Ilja Votžanín), kterÍ se, podobně iako Ilia Muromec, stÍetá s barbarskjmi

,,Ťatďíny... Chytrému Čurilovi Plenkovičovi, jeů ie v bylinách opieden

rtrznÍmi ánekdotami, vytvoŤil piiléhavÝ protěišek v bytosti ptáka Velikána

Velikánoviče. Pčed tímto obrovitj.rn netvorem - symbolem zhoubnj'ch

válek * se tčesou ,,všickni boiaré, kníŽata.., Čurila ho však pielstí za

pomoci Vasky a Michajla, ,,synír kupeckj'ch..; Velikán hyne na vlastní

i,.,,",yt,,o,t a zároveů ztrácí monumentální obrysy a pÍipomene spíše

pohádkového draka piemoŽeného Honzou. Velebnjm tÓnem jsou neseny

písně historické, piedevšim Vetikti panychida o r. 1812, elegie končící

ob."""l.,, hoŤicí Moskvy - posvátného ohně na památku paďfch vojákťt.

Postavy ruskfch carir mají legendární podobu tvrdj'ch, svjm zpťtsobem

však spraveďivfch vládctr (odplata; V slechy); současného Nikolaje I.

(Rusooé na Dunaji r.l829) i ieho piedchirdce Alexandra|. (Smrt Alexandra)

ozaŤuie mj.tus dobrfch otctr svého lidu. I když základní obrysy sbírky

určuje epika, íe v ď zastoupena také pťrsobivá lyrická a lyrickoepická
po."i., ia niž se r!,suje pňedstava citově bohatého ruského člověka (Ro-

mantickd ldsha; opuštěnd; Vyznánt ; Vězeú).

Jak v tematice, tak i v kompozičrrích a jazykov!'ch prostčedcích Čela-

kovskf ve vlastním vfběru nebo obměně vyuŽíval ruznfch prvkťr tradiění

ruské slovesnosti. (KÍomě slovních rusismtr uplatrluje ner!'movanÍ' verš,

antiteze' paralelismy, ustálená epiteta aj.) Nenapodobovď iednotlivé.kon-
trctnt skladby folklÓrní poezie, ďe ztvárĎovď v typizu|ících písních ieií
charakteristickou podobu, nebo spíš svou pŤedstavu o ď. Byl natolik

objektivním umělcem, Že nezměnil Žádrrou z podstatnj'ch složek svj'ch
pňedloh. Ale patos dané historické chvíle zpťrsobil, že ho zaujal pŤedevším

ieden okruh navzájem se prostupuiících epickj,cb a lyrickfch motivtr' kteÚ

dává ieho sbírce vnitŤní jednotu, kompozičrrí rámec i iakoby spontánní ráz.

Obraz ruského národa, kterj' se r!'suje za tematickou a žánrovou rozmani.

tostí ohlasu' ie ve svém základě dán osudem bojovníka a ieho blizkfch.

Tento osud neprobihá ovšem v rozmezl jednoho lidského života, nlbtž

v roz|oze mnoha stďetí. Konkrémí tváinost |e pŤitom historicky i sociálně
proměnlivá - ieden pÓl pÍedstavuje urozenf stiedověkj'bohatj'r, drubf pÓl

prosti anonymni voiaci nedávno hynoucí v bitvě pod Moskvou a v pčí-

tomné chvíli triumfující nad tureckjmi vojsky. Básně opěvující tyto nové

události - Velikou panychidu a Rugl na Dunaji r. 1829 - dokonce vydávď

Čelakovskj'Plánkovi a Kamar!,tovi za pŤeklad autentickj'ch lidovfch písní'
jejichž text se mu náhodou dostď do rukou. Básník ohlastr má mít podle

něho,,stále na paměti, Že nepěje on sám..., ale že v rozličné proměliuie

se líce... V pruběhu sbírky si Čelakovskf osvojuje rťrzné tváÍe ru.ského
člověka, jeho} piedstavivosi je spjata s citlivjm vnímáním rozlehlé pčírody

a v jehoŽ osudu se stále vracejí situace nějak poznamenané válkou. Jen
oiediněle se vyskytne rozsáhlé zobrazení všedního mírového života (roz-



45MČ Č

piípadnjmi pieklady a občas i stručnfmi poukazy ke zvykťrm nebo po.
věstem, k nimž se poutá smysl jednotlir{lch obrazn!'ch rčení. Jak pro-
ztazuje jeho stať Slovanskd piislní (č. 1837) a pčedevším jeho vlastní lite-
rárď a juykovÍ,styl, vnÍmal F. L. Čehkovskj' citlivě estetickou stránku
pŤísloví i počekadel, názntná piirovnání, ,,wipné obraty.., ,,okrouhlost
a stručnost, ano i skoupost slov.., risečnf rytmickf spád Ťeči. Kompozice
a mohutnf rozsah konečné verze Mudrosloví podtrhuie pčedevším ideovou
a morální závažnost slovanské tradice; tím se sbírka zaíazuje k linii velkfch
vědeckfch děl obrozenské slavistiky.

PÍÍznačnjm rysem básnické metody Čehkovského byla ,,ohlasovost...
Čelakovskf byl typen umělce, kterého vic než věcná skutečnost a víc než
subjektivní intimní zážitky podněcoval k tvorbě svébytnír svět poetickj'ch
hodnot. Ty probouzely jeho pťedstavivost i spontánní tvÍrrčí odezvu a po-
máhaly mu esteticky uchopit i vlastni city a myšlenky. První sbkka Smíšené
bdsflě (L822) ie poměmě r&znorodá. Pronítl se do ní vliv dosava.{ních děl
českého preromantismu (kollárovské znělky, vznosné Ódy psané časomírou),
blízkf vztah ke Goethovi, náaraky uměleckého využití lidové písně i sklon
k epigramatice. Epigramy rťrzného typu psal Čelakovskf od 20. do 40. let.
V postupně se rozrťrstaiícín eyk|u Koítí, kde pŤipodobrloval jednotlivé
|idské vlastnosti květinám' navázal na tradici Kollárovfch Nápistr; hojně
pčekládal i parďrázoval staroilnského epigrarratika Martiala; ve vynikají-
cÍm souboru 50 epigramťr Padesdtka z mé tobolky (piipraveném k tisku
t. L837, ale rozmetaném) satiricky komentoval soudobé literárnÍ a společen-
sloé poměry' podobně jako v prozai&fch Patm ch dopisech nepatrnllch osob
(č. 1830). Jako zhuštěnÍ lynckÝ obraz básníkova citového a duchovního
vlvoie byla zamfšlena dvouďlná sblÍh,a R že stolistd (1840). Nesla podtitul
BáseĎ a pravda (iako Goethova autobiografická prÓza Z mého života)
a obsahovďa l0o básní ('JÚátk}'cb sonetktl..' složenj'ch ze tťí čtyčveršovÝch
strof). První odďl zachycuje ,,báseĎ.. - mladou lásku a sny, druhf ''prav-
du.. - moudtost zralého člověka. Tuto skladbu (jejínž p{rvodním zákla-
dem byl cykJlts Pomněnk3l oataoské z roku 183l) považoval Čelakovskf za
jakousi wcholnou bilanci svého básnického risilí.

VÍvoiově nejplodnější součástí díla F. L. Čelakovského z{rstaly jeho
básnické ohlasy (tj. ozvěny) ruskfch a českj'ch lidovfch písní, vytvoŤené
ve 20..30. letech. PrvnÍ ohlasové pokusy v české poezii nepocházejí od
něho' ale teÍ'rve v ieho rukou se vzor lidové slovesnosti stď zdrojem vyso-
kfch básnickfch hodnot.

ohlas písní rusbj,ch (1829) vznikl pod bezprostiednim dojmerr ruského
vítězství nad Turkn které vzbudilo víru v osvobození slovanskfch národťr.
(S patosem bohatjrskfch zpěvir zpodobuje ttrto událost báseť,, Rusulé na
Dunaji r. 1829' která tehdy nerrohla blt publikována. Prvď vydání sbírky
obsahovalo tedy 25 básní.) ohlas oživuje poetickou atmosféru bylin, staré
lidové epiky. opěvujÍcí život a činy legendárních bohatfrťr. Y Bohatllru
Muromci a Čuitooi Plenkwiěwi pÍedstavuje Čelakovskf tradiční hrdiny,

protibylinámvšakzvfrazůujehumánnlmotivyasmyslieiichboiovÍch
stutt<tr.. Vybájil i nového, bylinám neznámého bohatjn Kyjevské Rusi

(Ilja Votžanín), kter:í' se, podobně iako Ilja Muromec, stietá s barbarskjmi

,,Ťatďíny... Chytrému čurilovi Plenkovičovi, ienŽ ie v bylinách opieden

rtrznfmi anekdotami, vytvoŤíl pňiléhaÚ protěišek v bytosti ptáka Velikána

Velikánoviče. Pňed tímto obrovitjm netvoÍem - symbolem zhoubnj'ch

válek - se tŤesou ,,všickni boiaré, knížata.., Čurila ho však pčelstí za

pomoci Vasky a Michajla, ,,syntr kupeck; ch..; Velikán hyne na vlastní

i,.,,",y.,,o,t a zároverl ztrácí monumentátní obrysy a piipomene spíše

pohádkového draka pťemoženého Honzou. Velebnjm tÓnem jsou neseny

písně historické, pÍedevšim Velikti panychida o r. l8l2, elegie končící

ob."".l.l-, hoÍíci Moskvy - posvámého ohně na památku padlfch vojákťt.

Postavy ruskj'ch cartr mají legendární podobu tvrdj'ch, sv m zptrsobem

však spravedlivfch vládctr (odplata; Vlslechy); současného Nikolaje I.

(Rusoié na Dunaji r, L829) i ieho pňedchťrdce AlexandraI. (Smrt Alexandra)

ozaiuie mÍtus áobrÝch otcfr svého lidu. I kdyŽ základní obrysy sbírky

určuje epika, je v ní zastoupena také pirsobivá lyrická a lyrickoepická

po"ii", za niž se r!'suje pŤedstava citově bobatého ruského člověka (Ro-

mantickd ttiska; Opuštěrui; Vyzn ní; Vězei),

}ak v tematice, tak i v.ko}pozičrrích a iazykovj,ch prostčedcÍch Čeh-

kovskÝ ve vlastním v!'běru nebo obměně vyrržíval rťrznj'ch prvkťr tradičnt

ruské slovesnosti. (Kromě slovních rusismtr uplatř,uje nerfmovan$ verš,

antiteze, paralelismy, ustálená epiteta aj.) Nenapodoboval iednotlivé-kon.
krétní skladby folklÓrní poezie, ale ztvárĎoval v typizujících písních jeií

charakteristickou podobu, nebo spíš svou piedstavu o ní. Byl natolik

objektivním umělcem, že nezměnil žádrrou z podstatnj'ch sloŽek svj'ch

pleaton. Ale patos dané historické chvíle zpirsobil, že ho zalja| piedevším

ieden okruh iavzájemse prostupuiících epickj,ch a lyrickfch motivÍr' kter!'

dává |eho sbírce vnitiní iednotu, kompoziční rámec i iakoby spontánní ráz.

obraz ruského národa, kter1 se rj,suje za tematickou a žánrovou rozmani-

tostí ohlasu' ie ve svém záktadě dán osudem bojovníka a ieho blízkfch.

Tento osud neprobíhá ovšem v rozmezl jednoho lidského života, níJbrž

v toz|oze mnoha staletí. Konkrémí tváÍnost je pňitom historicky i sociáIně
proměnlivá - jeden pÓl pčedstavuie urozenj'stiedověkj,bohat1r, druhf pÓl

pťostí anonymní vo|áci nedávno hynouci v bitvě pod Moskvou a v pil-

iomné chvíli triumfující nad tureckj'mi vojsky. Básně opěvující tyto nové

události . Vetikou panychidu a Rusy na Dunaji r. 1829 - dokonce vydával

Čebkovsk Plánkovi a Kamarjtovi za pŤeklad autentickj'ch lidovj'ch písní,
jejichž text se mu náhodou dostď do rukou. Básník ohlasťr má mít podle

něho,,stále na paměti, že nepěje on sám..., ale že v rozličrré proměůuje

se líce..' V prťrběhu sbírky si Čelakovskf osvojuje rťrzné tváŤe ruského

člověka, jeho} piedstavivost ie spjata s citlivÍm vnímáním rozlehlé pňírody

a v jehoŽ osudu se stále vracejí situace nějak poznamenané válkou.' Jen
oiediněle se vyskytne rozsáNé zobtazeni všedniho mírového života (roz-
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marná skladba o sletu ptákťr.kupcťr Velik! ptačt trh); jen jednou se shluk-
nou vfjevy šéastné lásky nezastíněné obavou z brzkého rozloučení milenď
nebo jinjm tísni\rjm motivem (10.-18. báseii). Úvodní i závěrečná báseĎ
sbírky končí piíznačně shodnÍm obrazem: Na ,,šíré pole.. pčijíždí osamě$
bohatjt a jen na chvÍli opouští koně a sestupuje na zem - Ilja Muromec
proto, aby pohibil ubitého,,dobrého mládce.. apomodlil se za jeho duši, Ilja
Volžanín proto, aby ,,díky vzdávď,, za ,,zachování svého života...

Z jiné pnďy vyrtlstá poetická atmosféra ohlasu pími česklch (1839). Lid'
do jehoŽ charakteru a uurělecké zkušenosti se básník vživá, aá opět ,,roz-
ličné lice.., většinou však spjaté s ustálen'm Íytmem lidského života a s pra-
videlnjm koloběhem pracovních a svátečnlch dnri na české vesnici. Proto
také tematické, citové i tvárné polohy českj'ch písní jsou poměrně vyrovnané
a stŤídmé. Proti ruskjrm písním mají piedevšÍm ,,lyrickou povahu.., jsou
',prchavější, hravější, cit prostě pronášející.., iak Ťíká básník v piedmluvě.
Neznamená to, že by za nimi nestály silné city: nevyjevují se však viditelnfm
patosem. V baladě Sůatek dlvka, j|ž umiel ''miláček jedin!'.., tiše trpí,
,,z hoťe usmívá se.., mlčky se zričastĎuje pohŤbu a hned té noci zemie
Žalem. K sentimentďitě se česká píserl, jak vystihl Čelakovskj', staví po-
směšně a vidí v nÍ panskou vlastnost. Ve .Srase čarodějnici okouzluje krásná
kantorova dcera vesnické hochy a ,,Sám pan správce od ní chiadne, /
v tejle ho cos píchá, / k srdci ruku poiád tiskne, / ku měsíčku vzdychá,,,
MnohomluvnÍ citorrÍ vj'lev začle uje Čelakovskf do sbírky jen v žertovné
formě (parodickj' chvalozpěv Krdsnd Kordula). Nejen lásku (která je nej-
častějším tématem)' ale i negativní city vyjadiuje lyrickf hrrlina ohlasu
uměieně. leho vaah k panstvu se nevlévá do nenávistnj'ch tÓnri, ale do
ironického a komického osvětlení panskfch postav (Vrchní z Kozlotsa;
Veselti jízda' kde chudf kočí veze ,,pťrl pána, pťrl bŤicha..). Humorn1im
tÓnem se líčí setkání vojakťr s ,,chuďasem.., kteq(', okraden o všecko, co měl'
si nakonec libuje nad mošnou kozích bobki(Vdrlra; 'kozlbobky.. navozují
souvislost se symbolem slávy vavÍínem, lidově bobkem). Typickf ráz má
v ohlase česká krajina. Je to piíroda oživená lidmi a opracovaná jejicb
rukama (obilná pole, stavení, ovocrré stromy' lávka pies potok, myslivna).
Ani doubrava, v níž lesní víla za svatojánské noci svede a zahubí Tomana,
kter se wací od nevěrné nevěsty domťr, nevyvolává hrÍrzné pťedstavy,
protože toto očarované místo |ežt mezi vesnicí a myslivnou a zarmoucen1il
Toman se mu mohl (ale nechtěl) vyhnout. Balada Toman a lesní panna se
od většiny básní lišÍ tím, že není ohlasem určitého druhu písní, ale žánrově
samostatnou skladbou, vytrŽívající epickfch motivťr lidovfch pověstí a po-
hádek. Sám Čelakovskf v ní viděl vfchodisko, na něŽ by měli navázat
',budoucí pěvci.. (učinil to Erben); umistil ji do čela sbfuky a zvlášť na ni
(a ga Silatek) upozornil v pčedmluvě. Básně ohlasu vznikaly asi deset let
a Čelakovskf ie postupně časopisecky uvečejůoval od r. 1830. Proto také
pŤi kompozici knižnÍho vydáď (obsahujÍcího 56 písní a 7 popěvkťr) mohl
pŤihlédnout k tomu, jakou kritickou reakci i umělecké pokusy jďro ohlas

písní českfch vyvolď. Pozitivní vfznam měla pro něho zeiména Langrova

ivaba z t. t834 (viz zďe str. 154), zásadně se zabjvající uměleckjm

napodobením naivní lyriky. V ohlase Čelakovskf nejen obecně ťypizoval

celkovou podobu národní lidové písně, ale zároveů i podtrhoval utěité

ideové a estetické složky, piedevším satiru - vfraz morální pŤevahy lidu

nad utlačovateli - a vjrazovou hutnost (na ťyto rysy navázal hlavně Havlí-

ček). Cílevědomě se ďstancoval od ,,nízkého špr:imu.. i ,,rafinovaného
vtipu.., právě jako od naturalistickj'ch erotickjlch naráŽek a od prvkťr písně

rcameŤske. TakŤka riplrrě potlačil kontakt s tradicí elegickfch selskj,ch

skladeb z období baroka. Robotní motivy se u něho objeví v jiné vfzna-

mové souvislosti, jako napč.:,,Seďáci v pťrlnoci l ztéžké se roboty l wátt|i.' l
z rákosi bahního / jsou pana y16hn{fo9 / páčili.. (Vrchni z Kozlooa). Ye

skladbě Cifuinooa pišťalka cikán (iakási česká lidová obdoba taiemného

cizince-krysďe, vyskytujícího se v německé tradici) láká svlm pískáním

,'šváby.. do ohně a ,,německé myši.. do rybníka. Tato alegorická báse ie
í onu'. (veďe rozsáhlejší epické historické skladby Prokop Hollt) ojedi-

nětjm pŤÍpadem sepětÍ s aktuálrrí vlasteneckou tematikou.

ž,wst oa poloviny 30. let následovala vzor F. L. Čelakovského iada

autortr vlastenecké i milostné lyrikylblásící se k rrnfuodnímu.. (lidovému)

ducbu. Tzv. básnická družina Čelakovskébo neď sourodou skupinou.

Vedle J. V. Kamarjta (kterf mj. vydal sbírku Pomněnky anebo rltnozlané
p,,po,bdi n božnosti, rnravnosti a moudrosti, 1834) se k ní počítá F. l.
Vacek-Kamenickjl (autor sbitky Plsně o ndroilním českém duchu' 1833)'

J. K. Chmelenskj' a velká čada dalších autortr, kteťí vesměs pčispívďi do Věnce

a Kytky a jejicu texty se pňetiskovaly aŽ do posledních desítiletí 19. století

v ruznfch společenskj'ch zpěvnících. Do společenského zpěvu se ve 30.

tetech veleďiy (s lidovlmi nebo uměl.imi nápěvy) i některé písně z Ohlasu

a několik iinÝch básní Čebkovského. (Vlastenecká Pí'sei společni, |836,

bvla zhudebněna F. Škroupem.) Lyriku zaměienou ke společenskému
zpěvu charakterizuje sklon k líbivé sentimentální manjŤe i k jednotvárnosti

témat, stylistickj'ch prostťedkťr, obrazťr a slovníku. (TvpickÍm projevem

tohoto druhu je povrchď a piecitlivělá lyrika V. J. Picka ze 40. let, která
si získala neobyčejnou popularitu. opatťeny melodiemi od soudobfch
skladatelťr udržovaly se vyt.vďe zejména jeho písně Čechy krtísné, Čechy
mé. . ., Blnsali Čechooé. , , nebo Tdžete se, proč jsml Slozlan. . .)

Tvťrrčím zpťrsobem rozvíjeli tradici díla F. L. Čelakovského až ti básníci,
kteňí už pňekročili meze otrlasové metody a nacMzeli si - steině iako kdysi
on sám - novÝ vnitŤní vztah k ideovjm a estetickjm hodnotám lidové
slovesnosti, kterou jim Čelakovskf pomáhal objevit a poznat. Z obtozen-
sk$ch básďkir to byli pÍedevším Erben a Havlíček.
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marná skladba o sletu ptákú-kupcú Velik! ptačd trh); je;r- jednou se sbluk-
nou vfievy šťastné lásky nezastíněné obavou z brzkého roáoučenl milencťr
nebo jinfm tísnirrjm motivem (l0..l8. báseĎ). Úvodní i ávěrečná báseĎ
sbírky končí pťÍznačně shodnÍm obrazem: Na ,,šíré pole.. piijíždí osamě
bohat r a jen na chvíli opouští koně a sestupuje na zem - Iii" M*o-."
proto' aby pohibil ubitého,,dobrého mládce.. apomodlil se za jeho duši, Ilja
Volžanín proto' aby ,,díky vzdával,, 7'a ,,zachovánÍ svého Života...

Z jiaé pnďy vyrťrstá poetická atmosféra ohtasu pínt ěesk ch (1839). Lid'
do iehož charakteru a umělecké zkušenosti se básník vžlvi, mi opěj,,roz-
ličné líce.., většinou však spjaté s ustálenjrm rytmem tidského života a s pra-
videtnjm koloběhem pracovních a svátečnÍch dnťr na české vesnigi. P"*s
také tematické, citové i tvárné polohy českfch písď jsou poměrně vyromané
a strídné. Proti rusk m písním mají pŤedevším ,Jyrickou povahu.., isou
''prchavější, hravější, cit prostě pronášející.., iak ňíká básník-v pŤedmluvě.
Neznamená to, že by za nimi nestály silné city: nevyjevují se však viditelnlm
patosem. V bďadě Sžateh dívka, iÍž umčel ,,rrriláček jedinf.., tiše tfpl'
.,,z hoče usmívá se.., mlčky se zričastĎuje pohŤbu a hned té noci zemče
žďem. K sentirnentalitě se česká píseĎ, iak vystihl Čehkovskj', staví po-
směšně a viď v ní panskou vlastnost. Ve .Srase čarodějnici okouáuje krásná
kantorova dcera vesnické hochy a ,,Sám pan správce od ni chňadne, /
v tejle ho cos pícM, / k srdci ruku pofád ťskne, / ku měsíčku vzdychá...
Mnohomluvnf citovf dlev začleůuje Čelakovskf do sbírky jen v žertovné
formě (parodickf chvalozpěv Krásné Kordula). Nejen lásku (která je nei-
častějším tématem), ale i negativní city vyjadiuje lyrickf hrdina ohlasu
uměieně. Jeho vztah k panstvtr se nevlévá do nenávistnj'ch tÓnri, ďe do
ironického a komického osvětlení panskfch postav (Vrchní z Kozlooa;
Veselá jízda, kde chudf kočí veze ,,pťrl pána, pťrl biicha..). Humornj,m
tÓaem se líčí setJ<ání vojakťr s ,,chudasem.., kterf, okraden o všecko, 

"o.ěl,si nakonec libuje nad mošnou kozích bobki (Váora ; ,*ozl bobky.. navozujt
souvislost se symbolem slávy vaviÍnem, lidově bobkem). Typickf táz má
v oblase česká krajina. Je to pÍíroda oávená lirlmi a oprácovaná jejich
rukama (obilná pole, stavení, ovocné stromy, lávka pies potok, myslirma).
Ani doubrava, v níž lesní víIa za svatojánské noci svede a zahubí Ťo**",
kterf se wací od nevěrné nevěsty domťr, nevyvolává hrťrzné pčedstavy,
protože toto očarované mÍsto |ež| mezi vesnicí a myslivnou a zarmoucenj,
T9man se mu mohl (ale nechtěl) vyhnout. Bďada Toman a lesní 1lanna se
od většiny básní lišl tím, že není ohlasem určitého druhu pÍsní, ďe zanrově
samostatnou skladbou, vyrržívající epickfch motivtr lidovfch pověstí a po-
ryd*. Sám Čelakovskf v ní viděl vÍchoďsko, na něž by měli navázat
'budoucí pěvci.. (učinil to Erben); trmíg1it ji do čela sbírky a zvlášť na ni
(a na. Sřatek) upozornil v piedmluvě. Básně ohlasu vznikaly asi deset let
a Celakovskf je postupně časopisecky uveÍejĎovď od r. l8j0. Proto také
pŤi kompozici ftaiŤního vydánÍ (obsahujícího 56 písď a 7 popěvkťr) mohl
pňihlédnout k tomu, jakou kritickou reakci i umělecké pokusy jďro ohtas

písď českfch vyvolď. Pozitivní vfz'nan, měla pro něho zejména LangÍova

.ivana z r. |834 (viz zde su. 154), 'zásadně se zabjvajícÍ uměleckjn

napodobením naivní lyriky. V ohlase Čelakovskf nejen obecně typizovď

."íkouo.' podobu národní lidové písně, ale zároveř i podtrhoval určité

ideové a estetické složky, pŤedevším satiru - qiraz morální pievahy lidu

nad utlačovateli - a vlrazovou humost (na tyto rysy navázal blavně Havlí-

ček). Cílevědomě se ďstancovď od ,,ďzkého špr!mu.. i ,,rafinovaného
vtipu.., právě jako od naturalistickfch erotickfch narážek a od prvkťr písně

r.'"*al*ie. TakŤka riplně potlačil kontakt s tradicí elegickfch selskfch

skladeb z období baroka. Robotní motivy se u něho objeví v jiaé wz'ola-
mové souvislosti, jako napi. : ,,Seďáci v pťrlnoci I z téžké se roboty l wátihl. l
z rákosí $ahního / jsou pana vrchního / páčili.. (Vrchní z Kozlooa). Ye

skladbě Cik notla píšťalha cikán (jakási česká lidová obdoba tajemného

cizince-krysďe, vyskynrjícího se v německé uaďci) lá{<á svjm pískáním

,,šváby.. do ohně a ,,německé myši.. do rybníka. Tato ďegorická báseĎ je

í onu*" (veďe rozsáhlejšÍ epické historické skladby Prohop Ho$) ojedi.

něljm pŤípadem sepětí s at<tuální vlasteneckou tematikou.
ž,vst 

"a 
polovíny 30. let následovala vzor F. L. Čelakovského fuda

autor{r vlastenecké i milosmé lyriky|Hasicí se k ,,národnímu.. (lidovému)

duchu. Tzv. básnická družina Čelakovského neď sourodou skupinou.

VedleJ.v.Kamarjta(kterÍmi.vydalsbírkuPotnněnkyuebor mooané

p,opooitdi ndbožnosii, mravnost,i a moudrosti, 1834) se k ní počítá F. J.

Vacek-Kamenickf (autor sbírky Písně o národním česhém iluchu, L833),

J. K. Chmelenskf a velká iada dalších autorir, kteŤí vesměs phsp|valido Věnce

Á rytny a ie|ichž texty se pčetiskovaly až do posledďcb desítiletí 19. století

u 
"í"''Ý"t,-spo1ečenskj'ch 

zpěvnících. Do spolďenského zpěvu se ve 30.

tetecl veteniiy (s lidovfmi nebo uměljmi nápěvy) i některé písně z Ohlasu

a několik iirlÝch básní Čďakovského. (Vlastenecká Píseř společttí, |836,

byla áudebněna F. Škroupem.) Lyriku zaměienou ke společenskému

zpěvu charakterizuje sklon k líbivé sentimentální manjŤe i k jednowárnosti

timat, stylistickj'ch prostňedktr, obrazťr a slovníku. (Typickjm proievem

tot,oto d*lo je-powchď a pfecitlivělá lyrika V. J. Picka ze 4o. let' která

si získala neobyčejnou popularitu. opatÍeny melodiemi od soudob'fch

skladatelir udržovďy '. oy..*a" zeiména jeho písně Čechy krásné, Čechy

mé . . ., B oati Čechotlé... gebo Tdžete se, proč jsetn Slwan. . .)

Tv rčim zpirsoberr rozvíieli traďci díla F. L. Čelakovskébo až ti básníci'

kteŤí už pčekročili meze ohlasové metody a nacházeli si - steině iako kdysi

on sám.- novf vnitŤní vztah k ideovlm a estetickjm hodnotám lidové

slovesnosti, kterou jim Čelakovskf pomáhď objevit a poarat. Z obtozen-

skÝch básníkťr to byli pÍedevšim Erben a Havlíče*.
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Brásník a prozaik, autor rozsáh|ého, žánrově i hodnotourrlznorodého di|a, iež s" vyznač.,|e,,eilioia"no.ti, dokumentárnostía bás.nickou spontánností. Tato btzprosiiednost se také statazdrojem základního napětí mezi nei,,ou, svět zoúvěrnujícilyričností a prudk.ou., riiočnou pamÍ|etiliostí, s iakou Dem|prosazoval svá politicky reakční stanoviska a s jakou se vyrovnáva|se svfmi osobními a názorovfmi odprirci. zprisouila raké:že Demtovo di|o ie.až otŤesn8 oteviliii, l.""i* subjektivnímsvědectvim o básníkově životě.Jehoiíi..y.ito'y a smys|ovf fondse proievil zv|áště v pňekvapivě nové básnické obraznosti.

Tasov na Moravě, kde se Jakub Deml 20. 8. 1878 narodil a kdev pozdějších letech od r. 192Í až do své ,*'.i 1ro. 2. 196|) žil, je místem,k 
:ě:"Ť. se básník po celj' svťrj život u,"""l. Po gymnazijních studiíchv Tíebíči absolvoval uotroslovecty '"*i;i; Brně a pťrsobil jako knězv niznj'ch vesnicích na Moravě. vívoi mraJeuo autora podstatně ovlivnilopčátelství s o. Biezinou.a spolupráce s J. I.il,i*"*" s nímž vydával ves11e fusi ďetlady katolickfch Áystikr: isouiouÝcn autorťr. NaďÍzenjrrricÍrkevnfui ričady byl Deml p,o ,.,o., .áie"i i 'pi'ovatelskou činnost kárána posléze dán na trval;ll odpočinek. Žil o" .t,^y"n místech Čech, Moravy,krátce i na Slovensku.
Derrrlovo dílo obsahuie veďe poezie, básní v pt6ze apovídek i deníky,kritické n1ojevn eseje, áznamv *"t', p"'"n"i]"té polemik' kázáni,sokolskétivahy, náboženské meditace, or"n"a' 'J.á-"'!ty'"n mystikri ai., ptáce' ježsi většinou vydával vlastním nákladem. Na Demiovy ul'J"r.Jáá.ivtunejsilnější vliv O. Bňezina.. Symbotistická iy.ir." no pňitahovala srnjmi fan-tazijnlmi snov 'mi vizemi, boíatě ,o"oi,,.,t-o...otrazností; zároveř mu všakbyla cizí její abstraktnost a volní konstrukce. DemI směŤoval k prostotěa konkrétnosti, k zintimnění a dramat izo,ani skutečrrosti. Svědčí o tomsoubor básní z let 1907-38 Verše české (|93sjj"'i*" stylizovány jako prostévyprávění s odbočkami 

" |:Y.:9u'rr,i ou'"tí. Ýl.a"é rovině se zde prolínajípi,edstavy vznešené i uan|lnjl bizámil us"a''i,'poaické i triviálrrÍ' tÍanscen-
Í:".í. i zcela osobní, neboé cílem byl.;y;; obraz ,,obnaženého.. sub-'"\}5.'*i se chce pčed čtenáčem 

"*J.'s.*t 
a cel1i...Vrcb9|frn Demlov1im básnickÝm ďtem s.e stata sbírka básnÍ v prÓze -apostrof květin Moji pítitelé (l9l3j. Každákvitko - poďe Demla - skrjvánějaké tajemství, moudrostJ !favd,u' ritěchu, krásu, vj'strahu nebo radua zároveí je obrazem myšlenei a cittr člověka.'Proto basnik květiny oslovujes něhou a láskou a objevuje'v kaŽdé z'nich ffie imaginární dějství, k ně.muž dď podnět buď někte.f 

"""t 
'*ttiiy, 

""il.rc".e 
je vlnzemvnitťnÍhosvěta vnímatele. Jde o kraika o.rou""it}-it.ole', nebfvá ti smutno tam

nahofe v tvém minaretě?..) nebo o rozvinutf obraz, v. němž se prolínaií

piedstavy z rfiznj'ch sfér. Podobnjm zp{rsobem je psána ''kniha lyriky...Miriarn 
(1916)' soubor básní v prÓze, ďďogizovanj'ch scén a piímfch

promluv, obracejicích se k milované ,,sestŤičceo.. Jednotlivé části - iino-
iajná podobenství, symbolistické, mystické rivahy' vzpomínky a nadšeně

za|ykavávyznáni - jsou k sobě volně pňiťazovány bez piesného kompozič-

ního záměru. Z rtvnlch rihlťr se zde odkr.jvá hloubka dětsky něžného

vztahu k člověku i věcem, pokornj'postoj k piírodě a zároveĎ se objevuje

íeště tlumená bolest a zoufalství, jež se nezastieně projevily v autorově
ptÓze.

První Demlovy pt6zy, z nichŽ nejdraznější je Hrad smrti (1912)' isou
stylizovány jako neznámé, náhodou nalezené rukopisy, jež básník kriticky

komentuie, vykládá domněnky i fakta o iejich privodu ap. Jejich torzovitost'
neukončenost je typická pro Demlovo risilí odhďit či alespoĎ upozornit
na skrytá tajemství lidskfch osudťr. Hlavním prostÍedkem se stává ná-
pověď, náznak i pťekvapivost nemotivovanfch náhlfch zvratir; tragickf pocit

života ie zobtazen v riryvcích evokovanj'ch událostí, plnfch děsu' hrťrzy
a strachu. K motivu smrti se Deml znovu vrátil v knize sntr a vzpomínek
Tanec smrti (1914). Fantazijní snové vize v Tanci smrti se prolínají s velmi
konkrétními vzpomínkami na venkovské dětství. Deml se často vrací k rod.
nému kraii a tyto náwaty rizce souvisejí s risilím zpňítomnit ztracenf dětskf
riďv, pčekvapení nad světem, kterf je pln nepoclropitelnjlch vztahŮ.
V pozděiších Demlovj'ch pt6zách, věnovanfch Tasovsku, se objevují
historické reminiscence i národopisné dokumenty a do popÍedí vystupuje
vyprávěčská nehledanost (napi. v kaize Mohyla, |926). Veďe těchto prÓz'
pro něž je typické oslovování &enáče, změny zptrsobu vyprávění' je

v Demlově tvorbě stále pŤítomna pt6za, v níž se imaginace mísí s pamíe-
tem a hďucinace s natrrralistickou otevňenostÍ (Zapomenuté stlětlo, L934).

Rozsáhlou část Demlova díla piedstavují sborníky rťrzn!'ch literárních
žánr , sestavovanfch bez kompozičního zietele (Roniěka' I9L2i Pro bu-
doucí poutní.ky a pouttice, |9L3 aj,). Deml není obievitelem tohoto sloves-
ného ritvaru, inspiroval se částečně deníky francouzského katolického spi-
sovatele Léona Bloye, kterj'v nich usilovď o krajní subjektivaci proievu.
Do knih, iež pŤedstavují v Čechách zcela nov!. žáit,je začléněna oďeslaná
i pčijatá korespondence, deníkové záznamy,ivaby, poznámky, pfepisy snu'
aforismy, meditace, citáty z cizÍch děl, popisy událostí a pčíhod' pňetisky
kritik, básně v prÓze, verše, komentáče ke knibám, pÍeklady, texty dedikací'
glosy atd. Autorovo odváŽné pčesunutí těŽiště tr'orby ke konkrétni lidské
existenci, jež je obiasiiována a popisována z ne|rťrznějších stran, pčedstavuie
v českém písemnictví prudkÝ ritok proti epigonskému piejímání hotovfch
klišé, proti fabulačrrím schématťrm.

Pestrf sled rtrznorodj'ch materiálrl je zvláště charakteristickj'pro šest-
advacetisvazkorrÍ'soubor Šupaje, kterÝ Deml vydal v letech 1917 až L94L.
Z některfch Štepe't i z iady dďších spistr je však zŤejmé, že tendence učinit
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Brísník a prozaik, autor ozsáhtého, žánrově | hodnotourrlznorodého dí|a, iež se vyznaěuie n.liio.a,no.tí, dokumentárnostÍa bás.nickou spon*ánností. Tato btzprosiňednost se také statazdrojem základního napětí mezi nexnou, svět zortvěrRujíci|yričností a prudkou, tÍioěnou pamÍletičiostí, s jakou Demlprosazoval svá po|iticky reakční stanoviska a s jakou se vyrovnávalse svfmi osobními a názorovfmi odprirci. zprisouila také,že Demtovo dí|o ie.až otŤesn8 *"'i!'i., krajně subjektivnímsvědectvim o básníkově životě.Jehoiíi..y.ito'y a smys|ovf fondse projevi! zv|áště v pŤekvapivě nové básnické obraznosti.

Tasov na Moravě, kde se Jakub Deml 20. 8. 1878 naroďl a kd,ev pozdějších letech od t. L92Í aŽ do své ,*".i 1to. 2. 196l) žil, je místem,k 
1*"Ť. se. básník po celj' svťrj život u,"."l. Po gymnazijoích studiÍchv Tiebíči absolvoval uotroslovecty '"*i;i; Brně a pťrsobil jako knězv rťrznfch vesnicích na Moravě. vívoi mraoeno autora podstatně ovlivnilopčátelství s O. Biezinou.a spoluprácé s J. Éio,i"o"m" s nímž vydával ves11é fuši nieklady katolickfch Áystikr: isouiouÝctr autorťr. NaďÍzenfmicírkevnígri ričady byl Deml p,o ,.,o., .áie* i 'pi'ovatelskou činnost kárána posléze dán na trvatf odpočinek. Žil '," .t,^y"n místech Čech, Moravy,krátce i na Slovensku.
Denrlovo dílo obsahuie veďe poezie, básní v pt6ze apovídek i deniknkritické n1ojevn eseje, áznamy s;'i, pamfl;i;ké polemik* kázáai,sokolskétivahy, náboŽenské meditace, or"n"a' 'J.á-"'Ly'"n mystikri aj., ptáce, ježsi většinou vydával vlastním nákladem. Na Demiovy uá'"i"tJ^á,ivtunejsilnější vliv O. Bňezina.. Symbolistická iv.ir." no pčitahovďa svfmi fan-tazijnlmi snov 'mi vizemi, boLatě 

"o-i,,ot-o,,.oura",rostí1 zároveř mu všakbyla cizí její abstraktnost a volní konstrukce. Deml směÍoval k prostotěa kookrétnosti, k zintimnění a dramat izo,Ái skutečnosti. Svědčí o tomsoubor básní z let 1907_38 Verše české (|93ál;"z i'"" 'tyri"*aoyl"t" p.",tevyprávěni s odbočkami 
" |:Y.:9u'o'i ot""tí. vl.a"é rovině se zde prolínajípi,edstavy vznešené i uan.alnj, b-izárnii.'sea,,i,'Á.ucké i trivirítní' transcen-dentnÍ i zcela osobni. neboé cílem byl.;ytvJ obraz ,,obnaženého.. sub-'"\}5.:i se chce p.čed čtenáčerrr;d'"vi, ;;.*k a cel1f,..Vrcb:lnÍrn Demlov1im básnickfm dfleá se stata sbírka básnÍ v prÓze -apostrof květin Moji pÍtitelé (lgli). razoe.kvi*o - poďe Demla _ skrÍvánějaké tajemství, moudrost, !favd,u' ritěchu, krásu, vj'strahu nebo radua zfuoveů je obrazem myšlenek 

" "itt' 
aouet".'proto basnik květiny oslovujes něhou a láskou a objevuje.v kaŽdé z nich ffie imaginarni dějství, k ně-muž dď podnět buď někte.f ^"t 'o'tti"y, 

""iá.rc..e 
je vlnzemvnitiníhosvěta vnímatele. Jde o kraka o.rou."i_í}ii'oleli, neb vá ti smutno tam

nahoňe v tvém minaretě?..) nebo o rozvinutj' obraz, v. němž se prolÍnaií

oiedstavy z rlvnlch sfér. Podobnjm zptrsobem je psána ,,kniha lyriky..
.Miriarn 

(1916), soubor básní v prÓze, ďďogizovanj'ch scén a pňímfch

prornluv, obracejÍcích se k milované ,,sestiičce... Jednotlivé části - jino-

iajná podobenství, symbolistické, mystické rivahy, vzpomínky a nadšeně

zá|yyavavyznáni - jsou k sobě volně pŤiňazovány bez pňesného kompozič-

ního záměru. Z ríur cb rihltr se zde odkďvá hloubka dětsky něžného

vztahu k člověku i věcem, pokornj,postoj k pťírodě a zátovei se obievuie
ještě tlumená bolest a zoufalství, jeŽ se nezastčeně projevily v autorově

ptÓze.
První Demlovy pt6zy, z nichŽ neivj'raznějši je Hrad smrti (1912)' isou

stylizovríny jako neznámé, náhodou nalezené rukopisy, jež básďk kriticky

komentuie, vykládá domněnky i fakta o ieiich ptrvodu ap. Jejich torzovitost,

neukončenost ie typická pro Demlovo risilí odhďit či ďespoĎ upozornit

na skrytá tajemství lidskÝch osudú. Hlavním prostiedkem se stává ná-
pověď, náznak i pfekvapivost nemotivovanÝch náhl ch zvratťr; uagickj'pocit
iivota je zobrazen v riryvcích evokovanj'ch událostí, plnfch děsu' hrťtzy

a srachu. K motivu smrti se Deml znovu wátil v knize sn{r a vzpomínek
Tanec ynrti (1914). Fantazijní snové vize v Tanci smrti se prolínají s velni
konkrémími vzpomínkami na venkovské dětství. Deml se často wací k rod-
nému kraji a tyto náwaty rizce souvisejí s risilím zpÍítomnit ztracenj'dětskf
ridiv, piekvapení nad světem, kterf ie pln nepoclropitelnfch vztahú.
V pozděiších Demlovj'ch pr6zácb, věnovanj.ch Tasovsku, se objevují
historické reminiscence i národopisné dokumenty a do popčedí vystupuie
vyprávěčská nehledanost (napi. v |aize Mohyla, |926). Veďe těcbto prÓz'
pro něž je typické oslovování čtenáňe, změny zp{rsobu vyprávěď' je

v Demlově tvorbě stále pŤítomna pt6za, v níŽ se imaginace mísí s pamfle-
tem a halucinace s naťuralistickou otevňeností (Zaponenuté stlětlo' 1934).

Rozsáhlou část Demlova díla piedstavují sborníky rfrznj'ch literárních
žánr{r, sestavovanfch bez kompoziěního zťetele (Romička, L9L2i Pro bu-
douci poutní'ky a poutnice, 1913 aj.). Deml neď objevitelem tohoto sloves-
ného ritvaru, inspiroval se částečně deníky francouzského katolického spi-
sovatele Léona Bloye, kted v nich usiloval o krajní subjektivaci proidvu.
Do knih, jež pňedstavují v Čechách zcela nov!, žárdr,je začleněna odeslaná
i piijatá korespondence, deníkové záz'aarrry,tvahy, pbznámky, pťepisy snir,
aforismy, meditace, citáty z cizích děl, popisy událostí a piíhod' pfetisky
kritik, básně v prÓze, verše, komentáÍe ke kniMm, pÍeklady, texty deilikací'
glosy atd. Autorovo odváŽné pčesunutí těžiště tr'orby ke konkrétní lidské
existenci' jež je objasiiována a popisována z nejrťrzněiších stran, pčedstavuje
v českém písemnicwí pťudkÝ ritok proti epigonskému pňeiímání hotov!'ch
klišé, proti fabulačním schématťrm.

Pestrj'sled rtrznorodj,ch materiálir je zvláště charakteristick!'pro šest-
advacetisvazkoÚ soubor Šupaje, kter.jl Deml vydal v letech 1917 až l94l.
Z některfch Štepqt i z Íaďy dalších spisťr je však zčejmé, že tendence učinit
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pfedmětem tvorby vlastní osud obsahuie také nebezpečÍ ztráty jakfchkoli
objektivnějších měiítek, což ie zčetelně patrné napň. v aitectr, tae .á ooot
pňedstavil jako ktajní konzervativec a stoupenec reakčnÍch ideologií a poli-
tick5ich koncepcí. Jeho zlobn1i antisemitismus, odpor ke komunistu a do.
konce i k měšťácké demokracii byl piedmětem polerniky jiŽ v období mezi
dvěma světovrmi válkami (zvláště po vydání k,anhy Mé sr'lědectoí o Otokaru
Bžezinotli, l93l); v době okupace však nabyly básníkovy ideologické
pamflety (napč. ve Šupaiul XXW) nového v'.!,znamu, neboť se vtcemene
blížily oficiáIní nacistické propagandě.

Josef DobrovskÝ
/ t75,3-1829/

PÍedstavitel osvícenského vědeckého kriticismu, jazykovědec
a hiirCorik, zak|adate| s|avist.iky. |eho jazykoveaié ario .-ěru|t"i
k upevnění spisovné normy češtiny, jeho studie |iterárněhistíické
a Prozodické a jeho kritika nové ěeské be|etrie i vědy měly
základní v|znam pro formující se obrozenskou |iteraturu.

Naroďl se 17. 8. L753 jako syn jezdeckého poddťrstojnika v Ďarmo-
tech v dnešním Maďarsku. Po pŤestěhování roďčťr do Horšovského Tjnastudovď gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Klatovech. iamse naučil česky a začď se národně určdomovat. V Praze 

"aea 
'toaou"tlatopatnáctilet1i zprvrr filozofii, kde piišel poprvé do styku s osvícensťyrrri

myšlenkami, později bohosloví ; bohoslovické stuďum'i.a"r.""eii p'. 
"'*pdo jezuitského ťádu v Brně. Po zrušení íáda (L773) se vrátil a.o rranndostudoval bohosloví (|776), ale na kněze se dal vj,světit až po d.,"tiletech. Pči studiích verlle latinn Ťečtiny a orientálních jazykrt G;bfeištiněho. r1čil iazykozpytec v. F. Durych) věnovat se zvlášiě -ooiorogi"ty,-

otázkám jazykovědného bádání a kritice biblickfch texťr. V r. l7761e stalvychovatelem synťr hraběte F. A. Nostice, nejvyššího purtrauino v Če.chách. Za jedenáctiletého pobytu v Nosticově rodině se stfkď , |i"a',i'"ipražsklmi osvícenskjmi učenci, zejména s dějepiscem F. rvr.. Pď;l"ma místopiscem J. Schallerem. Roku 1787 pňijal mísio vicedir"tto.", poáe1rektora Generálního semináňe kněžského v Hraďsku ., oto-oíJ",-ta"
učil aŽ do jeho zrušení (1790). Vrátil se znovu do Prahy a zil zai ii uztrvďe v Nosticově rodině jako soukrom učenec a organizátor vědeckéhoruchu (Královská společnost nauk, Vlastenecké muzeum atpJ. Pobyt pie.rušoval 

.častjmi zájezdy po domácích archívech i cestami ao z"ti".,iei(Německo, Itálie, Šqfcarsko), zejména v |. 1792_93 delší studijní *";"na Sever; o ní psal německy ve spisu Literdrní zprdvy z cesty io s"}áino

a Ruska (1796). Pňi cestě z Vtdně do Prahy zemiel 6. |. |829 ve staro-
brněnském klášteňe.

Dobrovskj', stoupenec josefínskfch reforem a osvícenskj' učenec, zabájt|
vědeckou činnost textovou kritikou a historickjm rozborem a o anďytické
metody se opíral pňi všech sv!'ch pracích jazykovědnfch' dějepisnfch i lite-
rárněhistorickfch. Ve své latinské edici Pražského zlomku evangelia
g. Marka (L7?8) zauja| kritické stanovisko k církevní legendě o pÍrvodnlm

evangelistově rukopisu a podepiel názor,že jde ien o mladší opis. Z textové
kritiky vyšel i jeho latinskf spis Co je tťeba opraait a Ungaroaě oydd,nl
Batbínoollch Uěen ch Čech (L779),kterf měl neien opravit chyby vydavatele
R. Ungara, ale i iešit otázku stáií české bible.

Dobrovsk1 se neomezoval jen na starší literaturu. ,,Chtěje znalost nové'
pŤed očima wstevníkri se vyvinující literatury šíňit.., vydávď a veskrze
iam psď vědecké časopisy; první z nich byla Českd literatura na rok 1779.
Tyto německy psané časopisy podávďy zptávy a posudky o nově vycMze-
jících kniMch i všeobecné informace o vědeckém ruchu a univerzitním
ávotě českém. Šitšt iďormačrrí povahu měly pozdější sborďky (Slavtn'

1806-07; Slovanka,1814-15), zebilraitcí uŽ rozlehlejší slavistickou oblast.
Nově vycházející českou i cizí literaturu Dobrovskf vykládal vlastně po
celÍ' život, jednak v pražskfch Pojedrráních Královské společrrosti nauk
a v muzeinÍm časopise, iednak v odborném tisku zahraničním. Po ďlčích
pracích o české literatuie dospěl Dobrovskf k pÍvnímu soubornému dílu
Dějiny ěeshé ťeči a literatzry (německy 1792' 1818). Ukázal tu mj. na
poďebu vycbázet pÍi vytváčení soudobé iazykové a slovesné kultury z po-
znáván1 a využívání kvalit staršÍ, zejména humanistické literámí ťvorby.
S risilím zvj'šit riroveů slovesnj'ch, hlavně básnickfch vÍworťt souvisí jeho

reformní piíspěvek k teorii českého ve e Českd prozÓdie GŤíloha k Pelc-
lovlm Zárkladrim české gramatiky,1795). Dobrovsk!, poznď, že českému
verši odpovídá piirozen!'slovní pÍízvuk, a stanovil základni prozodická pra.
viďa, schopná dát současné poezii spoletrlivf základ. Těmito i jinjmi pra.
cemi se vj'znaurně podílel na vywáŤení klasicistickjlch norem literární tvorby.

PŤi své péči o soudobf spisovnf jazyk doporučovď Dobrovsk1f opfuat
se o ověňenj, juykov!,rizus, zdrlrazĚoval obecnou srozumitelnost' neboť

,,ta je a zťrstane vždy jedinjm ričelem našeho mluveď a psaní... Byl pňe-
svědčen, }g doggyxí|ní nLzká jaryková riroveů kníŽek psanfch pro lid se
mfie pozvednout, budou-li spisovatelé citlivě zacMzet s mateÍštinou. Ve
svj'ch posudcích (napi. spistr Rulíkovfch, Krameriovfch) věnovď kritickou
pozornost jazykovému proievu'a možnosti oživit soudob!, jazyk ze staršího
základu, pŤedevším z doby vďeslavínské. OstŤe odsuzoval barokní jazykové

novotášswí V. Rosy i p}emrštěné brusičství J. V. Pohla a M. Šimka.
V zájmu jazykové a slovesné kultury své doby a zároveů pro piekladatelské
potňeby sestavil se spolupracovníky dvoudí| Nětnecko-česhil slooníh (1802,
1821). v áktadním svém ďle Podrobn mluonice české ieči (něrnecky 1809'
1819) podal soustavnf obraz spisovného jazyka.
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pfedmětem tvorby vlastní osud obsahuje také nebezpečÍ ztráty jakfchkoli
Óbjektivnějších měiítek, což ie zčetelně patrné napč. v ailech,'tae '" o"*t
pňedstavil jako ktajď konzervativec a stoupenec reakčnÍch ideologíí a poli-
tick1ich koncepcí. Jeho zlobn1i antisemitismus, odpor ke komunistu a do.
konce i k měšéácké demokracii byl pŤedmětem polemiky jiŽ v období mezi
dvěma světovrmi válkami (zvláště po vydání kltthy Mé szlědectoí o Otokaru
Bžezinotli, l93l); v době okupace však nabyly básníkovy ideologické
pamflety (napč. ve Šupaixn XXW) nového q!,znamu, neboť se vtcemene
blížily oficiální nacistické propagandě.

Josef Dobrovsky
/ t75,3-1829/

PÍedstavitel osvícenského vědeckého kriticismu, jazykovědec
a hiltorik, zakladat.el s|avist.iky. |eho jazykověaié ario .-ěru|t"r
k upevnění spisovné normy češtiny, jeho studie |iterárněhistorické
aprozodické a jeho kritika nové ěeské be|etrie i vědy měly
základní v|znam pro formující se obrozenskou |iteraturu.

Narodil se 17. 8. L753 jako syn iezdeckého poddristojníka v Ďarmo-
tech v dnešnjm Maďarsku. Po pŤestěhování roďčťr do Horšovského Tjnastudovď gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Klatovech. iamse naučil česky a začď se národně ur'ědomovat. V Praze zaea stuaovatlatopatnáctileqf zprvrr filozofii, kde piišel poprvé do styku s osvícensťymi
myšlenkami, později bohosloví ; bohoslovické stuďum'i.a"r.""eii p'. 

"'*pdo jezuitského ťádu v Brně. Po zrušení Íáda (L773) se vrátil a.o rraundostudoval bohosloví (|776), ale na kněze se dal vj,světit až po d.."tiletech. Pči stuďích veďe latinn Ťečtiny a orientálních jazykrt G;bfeištiněho. yčil iazykozpytec V. F. Durych) věnovď se zvlášiě -ooaorogi"ty-
otázkám jazykovědného bádání a kritice biblickfch textťr. V r. t7z61e statvychovatelem synťr hraběte F. A. Nostice, nejvyššího p*t'"uino u Č"-chách. Za jedenáctiletého pobytu v Nosticově rodině se stfkď , |i"a',i.ipražskjmi osvícenskjmi učenci, zejména s dějepiscem F. rvr.. Pď;t"ma místopiscem J. Schďlerem. Roku 1787 pňijal mísio vicedir.tto.", poáe1rektora Generálního semináňe kněžského v Hraďsku ., oto-oíJ",-ta"
učil až do jeho zrušenÍ (1790). Vrátil se znovu do Prahy a zir 

"a" 
p"t 

"ztrvďe v Nosticově rodině jako soukrom učenec a organizátor vědeckéhoruchu (Královská společnost nauk, Vlastenecké muzeum atpJ. Pobyt pie-rušoval 
.častjmi zfiezdv po domácích archívech i cestam-i ao z"ti".,iei(Německo, Itálie, Šqfcarsko), zejména v |. t79243 delší studijJ *";"na Sever; o ní psal německy ve spisu Literdrnl zpr vy z cesty io s"}áino

a Rusha (1796). Pňi cestě z Vtdně do Prahy zemÍel 6. |. |829 ve staro-
brněnském klášteŤe.

Dobrovsk!', stoupenec josefínskfch reforem a osvícenskj' učenec, zabáji|
vědeckou činnost textovou kritikou a historickjm rozborem a o anďytické
metody se opíral pňi všech svj'ch pracích jazykovědnfch' dějepisnfch i lite-
rárněhistorickfch. Ve své latinské edici Pražského zlomku evangelia
sa. Marka (17?8) zauial kritické stanovisko k církevní legendě o pirvodním

evangelistově rukopisu a podepiel názor,že ide ien o mladší opis. Z textové
kritiky vyšel i ieho latinskf spis Co je tÍeba opraoit a Ungarouě oyddnl
Balbínoollch Uěen ch Čech (L779),kterf měl neien opravit chyby vydavatele
R. Ungara, ale i Ťešit otázku stáÍí české bible.

Dobrovsk1 se neomezoval jen na starší literaturu. ,,Chtěje znalost nové'
pied očima wstevníkri se vyvinující literatury šíiit.., vydávď a veskrze
iam psď vědecké časopisy; pmrlí z nich byla Českd literatura na rok 1779.
Tyto německy psané časopisy podávďy zptávy a posudky o nově vycMze-
jících knihách i všeobecné informace o vědeckém ruchu a univerzitnÍm
životě českém. Širšt informačrrí povahu měly pozdější sborďky (Slaoín'

1806-07 ; S|ovanka, 1814-15), zabfuaitcl uŽ rozlehlejší slavistickou oblast.
Nově vycházeiící českou i cizí literaturu Dobrovskf vykládal vlastně po
celÍ' život, jednak v pražskfch Pojedrráních Královské společrrosti nauk
a v muzeiním časopise, jednak v odborném tisku zahraničním. Po ďlčÍch
pracích o české literatuie dospěl Dobrovskf k prvnímu soubornému ďlu
Dějiny ěeshé ťeči a literatary (německy L792' 1818). Ukázal tu mj. na
potŤebu vycházet pÍi vytváiení soudobé iazykové a slovesné kultury z po.
znáváni a využívání kvalit staršÍ, zejména humanistické literární worby.
S silím zvj.šit riroveů slovesnj'ch, hlavně básnickfch vÍworťr souvisí jeho

reformní piíspěvek k teorii českého ve e Českd prozÓd:ie GŤíloha k Pelc-
lovjm Základrim české gramatiky, L795). Dobrovsk!' poznď, že českému
verši odpovídá piirozenj'slovní pÍízvuk, a stanovil základď prozodická pra.
viďa, schopná dát současné poezii spoletrlivf základ. Těmito i jinjmi pra-
cemi se vj'znamně poďlel na vywáiení klasicistickjlch norem literární tvorby.

Pči své péči o soudobf spisovnf jazyk doporučovď Dobrovskj'opírat
se o ověienj, juykovÝ rizus, zdťrrazĚoval obecnou srozumitelnost, nebot

,,ta je a zťrstane vždy jedinjm ričelem našeho mluvení a psaní... Byl pňe-
svědčen, lg d953yxí|ní nLzká jaryková riroveĎ kníŽek psanfch pro lid se
mirže pozvednout, budou-li spisovatelé citlivě zacMzet s mateÍštinou. Ve
svj'ch posudcích (napi. spistr Rulíkovfch, Krameriovfch) věnoval kritickou
pozomost jazykovému projevu a možnosti oživit soudobÝ jazyk ze staršího
základu, piedevším z doby véleslavínské. OstŤe odsuzoval barokní jazykové

novotáčswí V. Rosy i pÍemrštěné brusičství J. V. Pobla a M. Šimka.
V zájmu jazykové a slovesné kultury své doby a zároveů pro piekladatelské
potieby sestavil se spolupracovníky dvouď| Nhtecko.česhíl sloz:níh (1802,
r82l). v základním svém díle Poilrobnd mluonice české ieči (německy 1809'
1819) podal soustavnÝ obraz spisovného jazyka.
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-Mluvnickému systému staroslověnštiny věnoval Dobrovskjl v tehdejší
vědecké literatuÍe ojediněle prťrkopnick} htinskf spis Zdkíady staroslo-
oěnského jazyka (|822); jím si zajistil jako zakladatěl evropstá slavistiky
světovj'ohlas. S mluvnickjm zájmem o staroslověnštinu sorri,isí i prťrzkum
staroslověnskj'ch legend a snaha po objasnění některj'ch cyrilometodějskj,ch
9.á""k. Dobrovského práce dějepisné, v nichž vždy pievládalo hleďsto
iazykové, vyvrcholily v několikaďlném německém spisu Kitické pokusy
očistit starší česhé dějiny od pozdějšich o nrysl (l8o3' 1807, 1819). V nich
proveď pčesvědčivou metodou rozbory nejstarších legend, historicky je
zaÍadi| a interpretovď v'znam někter1|'ch postav českého stíéaovetu 6orivoj, Ludmila a Drahomíra, Václav a Boleslav).

Ze všech prací Dobrovského proniká jasná veae*a metoda, strohj, kriti-
cismus, snaha po dokurnentámě ověieném postižení skutečností (,,poza-
duji svědecM, spolehlivá svěd,ectví, nikoli moŽnosti _ dukazy, nikoli
deklamace.. - 1785); J. !7. Goethe právem oceĎoval jeho mistroátví jak
ve,,všestranném pochopení pčedmětu.., tak v syntéze,,ťaďcí jednotliviny
v celek... Dobrovs{f byl pŤesvědčen o možnosti rozulnu dobrat se pravdy
a o sfle vědeckého poznání; smyslem pro vědeckou pravdu se nesla.i iehopolemická vystoupení proti svatojánskému kultu a proti pravosti Rukopisu
zeleno}orského. I když sám nebyl česky píšÍcím spisovatelem 

" 
,,.uěŤil

v moŽnost plného rozvoie české národní literatury, piece vytváťel svlm
dflem iazykové a teoretické pčedpoklady tohoto rozvoje. Pod jeho pifuním
učitelsk m vliven také vyrostli pňedstavitelé následujícÍ české ;ěde;ké
generace l. Jungmann a F. Pďackf.

Josef Durdík
/7837-1902/

Yfraznj pňedstavite| české estetiky a umělecké krit|ky 70. tet.
s'ou teoretickou, kritickou i pÍeklradate|skou činností se podílel
na soudobém rÚsilí o světovf rozh|ed a vyšší kulturní roveř
českého písemnictvÍ.

Naroďl se v Hočicích 15. lo. 1837. Studoval na gy1nnáziu v Hradci
Králové, od r. 1854 na praŽské rrniverzitě, zejména ntoiotii, pčírodnÍ vědy
a matematiku. Prisobil 

!* i"to sďedoškolskf učitel v Praze i v Litomyšli,
od r. 1870 iako univerzitní docent a nakonec profesor filozofie; v r. tsgz
pčešel na nově zaloŽenou českou Karlovu univerzitu. ZernÍe| v Praze
30.6. t902.

Durďkova činnost nenl omezena jen na oblast akademické vědn napttsobení v oboru filozofie a teoretické estetiky. Zejménav prvním aesáílett
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své tvorby pracovď též iako podnětnf pŤekladateL hlavně básď Byrono-

wii, i*; íiterarni kritik, publicista pŤispívající do celé Ťady beletristic.

iŇiiÁa**ch časopisťr (švětozor, Květy' Lumír, Osvěta), jako strbující

Íěč,,tt . iniciativní organizátor kulturního Života. Debutoval pod pseudo-

nyrnem Jan Bušil dokonce jako básník v almanachu Ruch r. 1868.
"Í; 

; Josefa Durdíka k vjvoji české literatury je určen tímto dvojím

""*er*i* 
ieho aktivity. Jako autor čady filozofick!'ch děl podstatně za-

,aht ao vytváiení českého filozofického slohu a iazyk.a, jako kritik pťispěl

k t,,t"u.'i české kritiky v svébytnou oblast národního pÍsemnictví. Durdí-

r.wy stati o literatuie, které shrnul ve svazek pojmenovanj' Kri,tiha (1874),

tihnou k typu vědeckého rozboru, zaměieného k odbalování objektivně

"'isio;r.i"t' 
vztahtr uvnitŤ uměleckého díla. V tomto směru vystupuie

pi'.aít - stoupenec herbartovské estetiky - iako podněmÝ prťrkÓpník všech

pq;děiších tendencí v české kritice a literární teorii, které usilovďy o vě-

áo"tJ,po"''a''í vnitňních zákonitostí díla nebo o nadosobď platnost a ne-

závislost kritického soudu. Ve shodě se sv1frn filozofickÍm dchodiskem
pcls""uevšakDurdíkestetickéhodnotystrnuleanehistoricky'iakodoko-
;áiJši či méně dokonalé naplĎování věčrrého ideálu absolutní krásy,

iaeai.', kter;f je cele dán neměnnjrni formálními poměry. Proto se také

Durdi-kovy kritické soudy o literatuŤe i jeho vztah k ostatním oblastem ná-

rodní kultury brzy rozelly s konkrétním vjvojem živé tvorby; ias1! to

a.,r.e"av ,,"pr. .,z leho odšudky básní HálkovY sbírk5l V pčírodě, podobně

i".ilih" rijast v bojích o Smetanu, v nichž stanul piímo na nejkonzerva-

lloieis* kŤídle. Mezi mnoha Durdíkovj'mi odbornj'mi pracemi zaslouží

""tasi' 
zmínku |eho kniha Kalitogie (1873) iako první a dosud jediná

soustavná studie o zákonech české v slovnosti. Systematicky je také zpra-

c$vána Poetika jakožto estetika uměni bdsnického (L88|).

Arnošt DvoŤák
/  t88Ú ' -1933 /

Dramatik, kterf na začátku 20. sto|etí patÍi| k pÍedním autorrlm

,'é g"n.,""" a proslu| pžedevším historickfmi hrami. V tomto

žániu se pozděli stal tv rcem tzv. zástupového dramatu.

Arnošt Dvoňák se naroďl 1. l. 188l v Hoiovicích, kde ieho otec byl

učitelern. Po studiích na gymnáziu v PŤíbrami a v Písku pŤišel do Prahy

na lékďskou fakultu Karl.o-vy univerzity a absolvovď ii v r. 1905. Stď se

vo;enskÝmIékaÍematotopovolánívYkonávalaždokoncesvéhoživota.
Príní wětovou válku proži1 stŤídavě na několika boiištích. Divaďu se

vrěnoval plně, a to iako dramatik, |ako piekladatel her i jako činitel diva.
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'ltlyvnickému systé.nru.staroslověnštiny věnoval Dobrovsk!, v tehdejšÍv|d1cte literatuie ojediněJe prírkopnick| latinskf spis Zdkíady starosto-aěnského jazyha (|822);.jím si zajistit iakcr zakladatel ewopské slavistiky

světovj'ohlas. S mluvnickjm zájmem o starroslověnštinu sou.visi i p"t,"t,,*
stafoslověnsk]Ích legend a snaha po objasněmí některj,ch cy,itometoaeistycrr
otázek. Dobrovského práce dějepisné, v michž vždy pievládalo hleďskojazykové' vyvrcholily v několikaďtném něrneckém spísu liríacá a pon,uy
oěistit starší české dějiny od pozdějších vllm3nstti (l8o3' l8o7, tsts). i nicnproveď pťesvědčivou metodou rozbory nejstarších legend, historicky je
zaŤadil a interpretovď vj'znam některfcl p.,,."u českého stŤédověku (Boťi-
voj' Ludmila a Drahomíra, Václav a Boleslav)

Ze všech pracÍ Dobrovského proniká iasnrá vedecta metoda, strohf kriti
9ismus, snaha po dokumentárně ověčenémL postižení skutečrrostí 6roza-duji svědectví, spolehlivá svědecwí, nikoili možnosti - dťrkazy, 

.nitoti

deklamace.. - 1785); J. \V. Goethe právena ocerloval jeho mistrovství iakve ,,všesttanném pochopení pčedmětu.., tak v syntéze ,,ňadící iednotlivinyv celek....Dobrovskf byl piesvědčen o možrrostí rozunu dobrát '" pi"'cv
a o sfle vědeckého po'^álí; smyslerr pro vědeckou pravdu ,. ,,.,t" i j.topoJenická vystoupení proti svatojánskěmu hultu a proti pravosti Rukopisuzelenohorského. I když sám nebyl česky píšícim spisovatelem a nevěiilv moŽnosÍ plného rozvoje české národni tiit"'"to'y, piece vywáňel sv1irmdíIem jazykové a teoretické pčedpoklady tohroto rozvoje. Pod jeho pťímÍm
učitelskjm vlivem také vyrostli piedstavitclé následující české 

.vědecké

generace l. lungmann a F. palackf.

Josef Durdík
/7837-7s02/

Y/raznf pŤedstavitel české estetiky a urmě|ecké kritlky 70. |et.Svou teoretickou, kritickou i pÍek|adatetlskou člnností se podí|el
na soudobém Úsilí o světovf rozhled a vylšší kutturní Úrovlčeského písemnictví.

Naroďl se v HoŤicích 15. lo. 1837. Strrrdoval na gyn"rnáziu v HradciKrálové, od r. 1854 na prďské univerátě, zejména filozofii, pffrodní vědya 
3ate-13!ku. Pťrsobil 

!"k i"to stiedoškolskji učitel v p'""" á o ii,o*vsri,od r. 1870 jako univerzitní docent a nakonet profesor fiIozofie; ,,.íaazpŤešel na nově založenou českou Karlow urriverzitu. Zemčel v Praze30.6. t902.
Durďkova činnost nenl omezena ien na oblast akademické vědn naptrsobenl v oboru filozofie a teoretické estetikyl. Zejménav prvnirn desáett

své tvorby pracoval též iako podněmÝ pÍekladateL hlavně básď Byrono-

vj,ch, iako literární kritik, publicisia pŤispívající do celé fudy beletristic-

kfcb i zábavnj.ch časopistr (Světozor, Květy, LumíÍ' osvěta)' jako strhuiící

rĚenit a iniciativaí organizátor kulturního Života. Debutova! pod pseudo-

nymem Jan Bušil dokonce jako básník v almanochu Ruch r. 1868.

Pňínos Josefa Durdíka k vfvoji české literatury ie určen tímto dvojím

zaměňením jeho aktivity. Jako autor iady filozofickfch děl podst8tně za-

sáhl do vytváiení českého filozofického slohu a jazyk,a, iako kritik pŤispěl

k ustavení české kritiky v svébytnou 9!lxg1 rr{1gdniho písemnicM. Durď-

kovy stati o literatuŤe, které shrnul ve svazek pojmenovanf Kritika (1874)'

tíhnou k typu vědeckého rozboru, zaměíeného k odhalování objektivně

existuiících vztahri uvnitč uměleckého díla. V tomto směru vystupuje

Durdík - stoupenec herbartovské estetiky - iako podněmÝ prťrkcipník všech

pozdějších tendencí v české kritice a literární teorii, které usilovaly o vě-

iocké poznání vnitŤních zákonitostí díla nebo o nadosobni platnost a ne-

závŇlost kritického soudu. Ve shodě se svjm filozofickjm vfchoďskem
posuzuje však Durdík estetické hodnoty strnule a nehistoricky' iako doko-

''a.isi ei méně dokonalé naplóování věčného ideálu absolutď krásy'

ideálu, kterf je cele ďín neměnnjtni formrílními poměry. Proto se také

Durdíkovy kritické soudy o literatuie i jeho vztab k ostatnlm oblastem ná.

rodní kultury brzy rozešly s konkrétním rrÍvoiem Živé tvorby; iasně to

dokázaly napŤ. už ieho odsudky básní Hálkovy sbírky V pÍírodě, podobně
jako jeho ričast v bojích o Smetanu, v nichž stanul pŤímo na neikonzerva-
iivněiším kiídle. Mezi mnoha Durdíkovfmi odbornjrni pracemi zaslouží

zvláštní zmínku ieho kniha Kalitogie (1873) iako první a dosud iediná
soustavná studie o zákonech české vyslovnosti. Systematicky je také zpra-

cována Poetika jakožto estetika umění bdsnického (L88|).

Arnošt DvoÍák
/ t88í- .1933/

Dramatik, kterf na začátku 20. století patžil k pÍedním autorúm
své generace a proslut pňedevším historickfmi hrami. Y tomto
žánru se později stal tvúrcem tzY. zástupového dramatu.

Arnošt Dvoňák se naroďl 1. 1. 188l v Hočovicích, kde ieho otec byl
učitelem. Po stuďÍch na gymnáziu v Piíbrami a v Písku pňišel do Prahy
na lékďskou fakultu Karlovy univerzity a absolvoval ii v r. 1905. Stď se
vojensk1im lékďem a toto povolání vykonávď až do konce svého života.
Prvni světovou válku prožil sďídavě na několika bojištích. Divaďu se
věnoval plně, a to jako dramatik, iako pčekladatel her i iako činitel dive.
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VáclavIV. jevDvoiákověpoietípanovníkern,kterfp iesvšecbny

syÍnpade k lidu zirstává v české zemi cizincern, jenž se nedokáže plně ao-

.ál"i. ' jejím duchem a stává se historicky tragickou postavou' opuštěnou

.".,"o"i iak českÍmi pány a měšťany, tak nakonec i samotnjm liden.

ír"'i,Z podávají pruběh celého revolučního hnutí od prvního kiižáckého

íit""l i, Prahu až po bitvrr u Lipan. Defilují tu všechny velké postavy

io_troto otaouí od Chelčick etro a Žižky aŽ po Rokycanu a Prokopa Holé}o.

rti" ''.''i jen oslavou husitswí, ale i zdďiljm pokuserr proniknout k ieho

iádru líčením lidskfch dramat vtrdčích zievťt hnutí.
, 

bsobitá role v Dvoiákov!,ch hrách pňipadá lidovjm masám. Jeiich

ulohou není setrvávat na scéně iako pouhÝ kompars, kterÝ by byl ien deko.

rací, popčípadě komentátorem děie, ale wočí pčímo dramatickou složku

prrueit'. Ovšech autorovj'ch historickfch hrách platí, že |e v nich množswí

io't"" (" Husitech i v Králi Václavu IV. je po 49 rolích), ale navíc v ně-

iterÝch.z nich maji zvláštní fun(ci zástupy. Zati-.co ve Václavu IV.

dominuje stňední postava lidového krále, jenž ie piedstaven ze všech

stfan a jehož hlavní protihťáč lid stojí ještě spíše za scénou, jsou Husité

dramatem již v podstatě bez risďedního hrdiny a lidové zástupy se stávaií

pťímo hybnjm prvkem děje a reďizátorem myšlenky. Tento typ dramatu'

ienz aosial lázev zásnlpové drama, rozvinul se u nás na začátku 20. let

a Dvoňak ie všeobecně povaŽován za jednoho z |eho pŤedních tv{rrctr. Vedle

Husittr k tomuto typu náleží i Nau Oresteia (L923), pokus osobitě zpra.

covat známou látku staročeckého dramatika Aischyla; je pro ni charakte-

ristické, že tu autor uplatnil vedle piedstavy volného nespoutaného po-

zemšťanstvÍ i psycboanďytické poznatky S. Freuda, pŤedevším tarn' kde

anďyzuje citové vztahy mezi královskjrni manžely AgamemnÓnem a Kly-

taimnéstrou 1 jeiich dětmi Élekuou a Oresterr.
Po rispěchu prvnÍch draÍnat zamfšlel Dvočák napsat historickoutrilogii'

jež se áěla inšpirovat největšími náměty z české historiel a Husité měli

iuorit i"ir p"oot ea.t. Místo toho však začátkem 20. let obrátil {9atit
několikrát svou pozornost k současnosti. Na iednoaktovkách Mrnd (lrem.

1919) a Batada o ženě oražeilnici (Lg22) iako by si chtěl ověfit svou schop-

nost psychologické analÝzy. Na poli civilního dranatu se mu však pĚíliš

,,"o.ďo 
" 

lze Ťíci, že prívě zde začÍná Dvoiák{rv postupnÍ' uměleckÝ pokles.

Potvrdila to nakonec i bta Loice (prem. 1926), která více než tvtlÍčím

dramatickfm činem byla pokusem v'/Ííďt si ričet s kritikou, iež vťtči

Dvoťákovi stále častěji zauiímala zápom! postoj. Tento vlek$ spor (i dra.

matikovy nejlepší hry byly částí kritiky zatracovány) propukl nejostŤeji po

uvedení dramafi Btl hora (L924), ale byl ažzcela zňeimÍ pobše Matěj

Poctio! (Lg22), kterou DvoŤák napsď společrrě s filozofem L. KlÍmou.

Matěj-Poctivf je satirická veselohra, politickf pamflet na pom!1y v nově

vzniklé republice. Satira směfuie pňedevším pťoti všem držitel{rm moci'

ale i proti lidu, jenŽ se snadno pňiklání k tomu, kdo vládne. Po inscenaci došlo

k osirÍm ritoktrm na autory 
" 

t. ziuí'* politickjm polemikám. Jeiich yÍ-

54
dďnÍho života. S režísérem Fr. Zaviďem založi], a reďgovď těsně pŤedválkou divadelní rani Scéna (|gl3_l4) a v l. !929á 'por*.Jigo,,aodbornÝ něsÍčrrík Nwti scéna. V obou časopisgbh p.,utlioua Eaotya stuďe o ďvaďe, v |. l92o-2| psal ďvadelníiar..ďpio ř"ae i"euo.Veďe toho ptrsobil iako.'*i9 wj,ch her, pogťípadě 

.'" 
* i"ziiiiala,organizovď lidovou ďvadetní obec a vťruec vsiestpanne zasahovď do českébÓďvadelního života. ZenŤe|v Praze 22. |o. tg33.

. .llned na samém prahu 20. století publikoval Dvsčák" ieště iako studént'básně a drobné prÓzy v tehdejšÍch literárnÍch časopisecb" ;"t" ovr"iiaoo.-rrevue (zde básnicky 
lebut9vď v r. 1899), Lumfu a Květy. iiž ,, tomtočasném období se začďa.vyjasĚovat jeho bídouct uměIecka 

-clriha, 
pi"rraahry polského autora St. Przybyszewského Pro štěstírrsozl zna';á;ťvď

krok k vlastď dnmatické worbě. Z jeho wťrrčí ďlrry po,topoe oyíro. or""než-deset her pťrvodních, tťi pieklady her cizÍch a la*. eraoi.t, o jio"a"rol
problenratice.

Dvďákťrv vstup na české ieviště |ze označit jako impozantnl. I{neilpnmim dl(em Kníže pronikl na scénu NárodnÍho ďvadia. š."l.. * ..x
].:-l-208'v době, kdr s.e 3!e ze současnjlch česhfch autorÍr n'ai Á. li.a'"t,
|. .Hi.luert' V. Dyk, J. Mahen. Úspěch.Knížete začď už tí-, že v t. t9o7byla hra oceněna v soutěá k oteviení Městského divaďa na Vinohradechjako nejlepší z 36 pťihtášenÝch dramat. Pňi provedenÍ ng }Ýár6dním divaďehlavní role hráli velcí herci českého jeviitě E. Vojan, r. oo't"ro'a 

"J: t9i""'a to také jistě pfispělo k pčíznivému pčijetÍ u ďvákťr i trititv.
}or$ova prvotina lát!:'ě těá z čiské myto1ogie,a ; 

"i;;;i;;"^si vybírá legendárního.-PŤerrysla. Dramaticty konflikt ;" ',yt.'áola,, ,,"stčetnutÍ ,,bledého knÍŽete.. PŤemysla s Vlastou, vlad,ykou Ctiradem -
vťrdcem Lučanťr - a dalšími, kteťi si po smrti kněŽny ut.,s" a"r-ia.otvna knÍžect stolec. Piemysl nakonec Lvitězí, pčekojvá po a""."ti"te-vnitlníÍn boii vlastnÍ slabost a vyťoste u .uáeuo a sit'nerro ,l.a,,oii."r"českfch kmenfr. Dvoťá! se v KniŽeti pčedstavil jako dramaÉ"['-"i.r"'autor' jenž dovede stvoŤit živé, jednajíci h"diny. Vytvoíit mon ''qentáIní
scénickf obraz národního 

1rÍtu, kterf byl novf nikoliv jen srrjm osobitj,mpato$em, ale piedevšÍm dramatickou ričinnosti hlavní *vsr""tv_i"aui
duálnÍ.a národní velikosti, umělecky ztělesněné v hlavnÍch po,,"ui"r"'

[tristorické tematice zu.stď Dvoiák věrnf i v dalšÍch avou rrra*r: v krar
\xtayu tv. (l9l0) a v Husitech (1919). ž u.ai'm vlvoje domácí drama-tiky pÍedsavuiÍ obě hry moderní pojeit historickeho dra.matu a nenÍ tedynijak náhodné, že právě ony jsou povazovni za nejlepší z toho, co autornaq9al. Dočkďy se'také největšího poetu inscenací. K jejich pŤednostempatčí to, že historické téoa je v nich zvládnuto jako freska opírajicl * 

" 
n''-

"Yogt"k9l 
kresbu postav' které jsou p..gí**e charakterizovány de..Ť* 

1 
jejic* vzájemná souhra i" pr"."j piomyšlena. Pňitom Dvoiákzde prokázal schopnost vytváiet jednotiivc sit..ace tak, aby scény byly plnypohybu, aby se.drama skutečně děIo.
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Ýác|av IV. ie v Dvoňákově pojetí panovníkem, kterÍ pies všechny

svrnpatíe k lidu zťrstává v české zerni cizincem, ienž se nedo$že plně xo-

iázni. ' ieiím duchem a stává se historicky tragickou postavou' opuštěnou

",.,,topoe 
iak českÍmi pány a měšťany, tak nakonec i samomju lidem.

ir".i.e podávaií pruběh celého revolučního hnutí od prrmího kŤižáckéio

íažer,t ia Prahu až po bitvrr u L-ipan. Defilují tu všechny velké postavy

iotroto ouaouí od Chelčického a Žizry až po Rokycanu a Prokopa Holého.

H," n..'i jen oslavou husitsM, ale i zdďiljm pokuserr proniknout k jeho

iádru líčením lidskÝch dramat virdčích zjevťt hnuť., 
osobitá role v Dvoňákodch hrách pčipadá lidovlm masám. Jeiich

rilohou není setrvávat na scéně jako pouhf kompars, kterÍ by byl ien deko-

rací, popÍípadě komentátorem děie, ďe tvočí pňímo r{ramati"kg" tžk"
priuet.t'. ousech autorovj.ch historick!.ch hrách platí, že je v nich množství

iostao 1v Husitech i v Králi Václavu IV. je po 49 rolích), ale navÍc v ně-

i."ď"h.z nich mají zvláštní funkci ástupy. Zatimco ve Václavu IV.

Jo*i""i" risďední postava lidového krále, jenž je piedstaven ze všech

stran a jehoŽ trlavní protibfáč lid stoií ještě spíše za scénou, isou Husité

dramatem již v podstatě bez risďedního hrďny a lidové zástupy se stávaií

pťímo hybnjm prvkem děje a reďizátorem myšlenky. Tento ťyI' dfamatu'

i""z aŇ"r nazév zastupové drama, rozvinul se u nás na začátku 20. |et

a Dvoiek ie všeobecně považován za jednoho z iďro piedních tvťrrcťr. Veďe

Husitir k tomuto typu náleží i Nooti oresteia (|923), pokus osobitě zpra-

covat známou látku staroieckého dramatika Aischyla; !e pro ni charakte.

ristické, že tu autor uplamil vedle piedstavy volného nespoutaného po-

zemšéanstvÍ i psychoanďytické poznatky S. Freuda, piedevším tam, kde

anďyzuje citové vaahy mezi královskjmi manžely AgamemnÓnem a Kly-

taimnéstrou a ieiich dětmi Élekuou a orestem.
Po rispěchu prvních dramat zamfšlel Dvoňák napsat histodckoutrilogii'

jež se měla irnspirovat největšími náměty z české historie, a Husité měli

iuorit i"ir p'',oi ča't. Místo tobo však začátkem 20. let obrátil
několikrát svou pozofnost k současnosti. Na iednoaktovkácb Mrná Gren.
1919) a Bata.da o ženě oražeilnici (Lg22) jako by si chtěl ověÍit svou schop-

nost psychologické analÝzy. Na poli civilďho dranatu se mu však pňíliš

.,"u"ďo 
" 

lze Ťíci, žeptaié zdezačÍoá Dvoťáktrv postupnÝ umě1eckf pokles.

Potwďla to nakonec i bta Lgice (prem. 1926), která více než

dramatickfm činem byla pokusem vyňídit si ričet s kritikou, jež vÍtči

Dvoiákovi stále častěji zauiÍnn|a zápo'rn! postoj. Tento vlek$ spor (i dra-

matikovy nejlepší bry byly čdstí kritiky zatracovány) propukl ne|osďeji po

uvedení dramatu Bítd hora (Ig24), ďe byl už zce|a zÍqmÝ po bIe Matěj

Poctivll (|g22), kterou Dvoňák napsal společrrě s filozofem L. Klínou.

Matěj-Poctivf je satirická veselohra, politickf pamflet na poměry v nově

vznitte ."pobli"". Satira směfuje piedevším proti všerr drŽitelťrm mocl

ale i proti lidu, jenž se snadno pťiklání k tomu' kdo vládne. Po inscenaci došlo

k osirjm tokťrm na autory a k živlm potitickjm poterrrikám. Jeiich t,.Í-
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delního života. S režíséreru Fr. Zavčďem zakoži| a reďgovď těsně pŤedváIkou ďvadelní revui Scéna (|gl3-|4) a v l. |929-íO'por*.Jig*a
odbornf měsíčník Nwti scéna. V obou čzsopisp h r"urii."'"r- tia*ya stuďe o divaďe, v |. !920_2| psal ďvadelď;í."ď ;iildé;;'".
Veďetoho-p.risobil iako19žisér wj,ch her, popíípadě '" * '"zii-ňaira,Organizoval lidovou ďvadelní obec 

"..t'u"" 
',si"'tp"ooě zasahoval do českébÓďvadelďho života. Zenše|v Ptaze 22, |o. |g33.

. .H1ed 1a samém prahu 20. století publikovď DvoÍák' ;eště iako studént'básně a {oboé prÓzy v tehdejších literámich časopisec\ i*"šyr" ria"o*'revue (zde básnicky 
lebut9val v r. 1899), Luníf a Řvěty. Íiz ,, io*.očasném období se začala vyjasĎovat ieho budoucí umělecka'dritra, pi*uahry polského autora St. Przybyszewského Pro šta Ggo2).^" í;.""tkrok k vlastní dramatické tvorbě. Z jebo tvťlÍčí ďlny p.í*p"e 

"ysl..'r""než deset her prlvodních, tŤi pťeklady her cizÍch 
" 

r"a" era"it, o áiu"a"rorproblenatice.
D:"itl' vs!}p na české jeviště lze označit jako impozantní. Hnetlprvním dLI.w Kníže pronikl na scénu Národního aivaaL. š.a.. '" ."tv r. 1908' v době, kdy se zde ze s-oučasn;fch českfch autorťr uai Á. li'a'.x,

I..H!u*, V. Dyk, J. Mahen. Úspěch KnÍžete začal už tírn, že v r. 1907byla hra oceněna v soutěži k otevňení Městského ďvaďa 
"",vi"or,'"á."njako neilepší z 36 pŤihlášenÝch dramat. PŤi provedeď n3 \á1gí|ním ďvaďehlavní rďe hráIi velcÍ herci českého jwi.itě E. Voian, r. oo,t"roua 

"l t9l*' a to také jistě pÍispělo k piÍznivému pri;eii u aivatt itritir<y.
|vor$o3 prvotina tntyě těží z české mytoloiie.a ;'í.,};d"í ;;;;"""si vybírá legendárního.-Pňem1sta. Dramaticky konflikt ;" ,,yt..áo.u}o o"stčetnutí ,,bledého knížete.. Pňemysla s Vlastou, vladykou Ctiradern -
vÍtdcem Lučanťr - a dďšími, tteii si po smrti kněžny ťiu.,s" e'x ií"ryna knížecÍ stolec. Piemysl nakonec alitězl' pčekonává po a."."ii"r.e.vnitfuím boji vlastní slabost a vyroste u i*áeno a sil;ho ;iedn;;;elečeskfch kmenťr. Dvout se v Knížeti piedstavil jako dramati"tv-"r,r"rautor' jenž dovede stvoňit Živé, jednajici hrďny. Vytvoiil monumentáInÍscénic\f obraz národního m;!fu' kteťj' byl nov!,nikoíiv ;"" 'uy- *olJtlo,,pato$em' ďe pčedevším dramatickou ričinností htavní *ysí""ry-iiaiui-
duální'a nfuodní velikosti, uměIecky ztělesněné v hlavních po*"uá"r"-

Elistorické tematice zťr_stal DvoiáŘ věrnf i v dďších dvou hrách: v KrdliV1iclayu IV. (|9lo) a v Husitech (1919). Ž n"ai*" rrjvoje domácí drarra-tt|1nli|sgvuií obě hry moderní pojeií historického dramatu a není tedynijak náhodné, že právě ony jsou považovány_za neilepší z toho, co autornap-sal. Dočkaly se,také největšího počtu inscenací. K jejich pňednostempatňí to, že historické téma je v o'ctr zvtaon.'to j"to testa oprraircr ;;;;'-c.h9losickou kresbu postav' které jsou pregnantne charakterizovány de-tďlem a jejichž vzájenná souhra j. pr"'"č p'o*yšlena. PŤitom Dvoiákzde prokázal schopnost vytváiet jednotiivé situace tak, aby scény byty plnypohybu, aby se drama skutečně dělo.
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sledkem nakonec, bylo, Že Dvoiák hru piepracoval g I\Tár6Í|ní ďvaďo iiuveďo o rok později pod změněnjm titulem Matějwo oidění,v němž však
satirické osďí bylo značně otupeno.

Historická trilogie, kterou autor veiejnosti slÍbil pii uvedeď Husit&,
dokončena nebyla. o dťuhé části víme jen to, Že se měla jmenovat Pád
českfch měst, ďe práce na ní nebyla ani zahájena. Tčetí část měla tvoňit
Bíld, hora,,,tragédie národa v deseti scénách.., jež by|a-r. 1924 s oficiáInt
pompou uvedena na Národním ďvaďe, ďe doslova propaďa. Hra pÍed.
váděla odboj české šlechty proti VÍdni od defenestrace až k poprave eeskyctr
pánťr na Staroměstském náměstí. Napětí hry se soustčedilo p}edevširn lo-
lem nejednotnosti českéstrany, zvláště v otázce vybudování sělského vojska,
jehož pňíslušnlci by v odměnu byti vyvázáni z poddanství a vytvorili tak
protiváhu k nespolehlivosti žoldnéŤťr. Avšak píemíru událostí a konfliktťr
autor nezvládl. Postavy zttatily svou životnost a historické prosďeď zťrstalo
pouhou kulisou. Z nerispěchu se Dvoňák iako dramatickf autor uŽ nikdy zcela
nevzparnatovď. Koncem 20. a začátkem 30. let se hrálo ieště několiŘ jeho
her, zčásti piepracovan!.ch dramat starších, zčástizcelanovfch, ale o jejich
nerispěchu svědčí i to, Že nebyly vťrbec vydány tiskem.

Viktor Dyk
/ t877-1931/

Básník, prozaik, dramatik a pubticlsta, jenž vyše! z mtadší vtny
symbolistně dekadentní škoty 90. |et. Z |eií poetiky pro něho
zrlstává trvale pÍíznačnf moment deziIuze, pramenícÍ
z romantického dualismu snu a skutečnosti, i stohové prostÍedky
symbo|ismu, časem osobitě pÍetvoňené v sugestivní symbolickou
zkratku. Z generačního individua|ismu, v němž se u Ďyka stňetává
iluzionista s ironikem a kterf vede k nihilistické negaái všech
uznávanfch hodnot, nacházi básník vfchodisko v nJosobní idei|
národa, jež se mu stává hodnotou abio|utní a kterou dovádÍ
v romantickém duchu až k mystice národního spotečenství,
spjatého tradicí i mravním pos|áním.

Viktor Dyk se narodil 3|, |2. |877 v Pšovce u Mělníka iako syn
hospodáťského ričedníka. V letech 1888-96 studoval v Praze o" gy-'á"i,,,
v l. 1896-1900 na právnické fakultě; po skončení studií se věnovJfiterámí
a novináŤské dtáze. I]ž od students\i'ch let byl litetárně i politicky činnf ;patÍil ke generaci, která vstupovala do literatury pod silnjm vlivem pokro-
kového hnutí 90. let, z něhož měly pro jeho další vjvoi rozhodnÝ 

"!z"aÚraďkální protirakouské a státoprávni tendence. Literárně začlnal-v ok'on.'
Moderní revue (prvnÍ verše publikoval ve Světozoru r. 1895 pod pseudo-

nymem Viktor Souček). Později spolupracoval zeiména s LumÍren (od

,. tsol jako redaktor) a současně redakčně pťtsobil v Pokrokové revui

a v Lidovfch novinách. od r. l9l0 se aktivně častnil politické práce v ia-

dách státoprávně pokrokové strany. Byl ďouholetlrn redaktorem ieiÍho
orgánu Samostamost (v l. 1910-14 a znovu po válce v l. 1918-28' kdy se

stJ1a fistem národrrí demokracie) a v r. 1911 za ni netispěšně kanďdovď do

Ťíšské rady. od počátku války byl zapojen do domácího odboje; častnil

se jednání pňedstavitelťr českfch stran na podporu zahraničnÍ akce za

vytvočení samostatné republiky a spolu s dďšími politiky byl (mj. za

oiiskování iinotajné protifakouské satiry Tajenná dobrodružství Alexeje

Iványče Kozulinova) zatčen a vězněn (1916-17). od r. l9l8' kdy došlo

ke sláučení státoprávně pokrokové strany s mladočechy, byla ieho politická

aktivita spojena s národně demokratickou stÍalrou (r. 1918 se stď poslan-

celn' r. 1925 senátorem za tuto stranu) a s ieiími Národnírni listy. SbliženÍ

s nacionďistickou pravicí a s iejím vyhraněnjrn postojem nejen proti

socialistickjm stranám, ďe i proti Masarykově politické orientaci poaa-

menalo celé posle4nl období Dykovy činnosti politické i novináÍské. Za-

hynul tragicky L4.5. L93l u ostrova Lopudu v Jaderském mofi.
Dykovy první básnické sbÍtky (A potta inÍei, 1897 ; Síla žioota, 1898) jsou

- iako je tomu u většiny generace nastupuiící na pňelomu století . prírseďkem

dvojiho směiování poezie 90. let: umďená.álada z konce století, tlurnočená
typicklmi obraznlmi prostiedky symbolismu a ustáleujn slormíken deka-
dence, se tu prolíná s macharovskou ritočností, ironiÍ a sebeironií' ieŽ se
postupně stává Dykovou záklar|n{ polohou. Pro Dykovu ranou poetiku'

v níŽ se však zfuoveĎ konstituuii základní básnické prosďedky celého ieho
díla, isou piíznačné dva rysy: charakter ieho symboliky i jeho básnické
ďkce. Základní motivy prvďch sbírek, motivy rinaw, zoufalsM' zklamánt
zrady, jsou tlumočeny jednak symbolickÍmi obrazy kraiiny' iednak motivy
rytíÍského stiedověku. Podobně iako ieho vrstevníci z okruhu šrárnkovského
pietváčí Dyk symbol v obraznou zkratku, v náznak a nápověd' iež však
zprostŤedkuje pňedevším ideové postoie a koníikry, nikoli nálady a imprese.
osobitost Dykova básnického vfrazu spočívá v epigranatické risečnosti'

iež má často ďoristickÝ či gnÓmickf charakter a iež se poučila na lidové
poezii, zeiména na lidovém ťlkaďe; pracuje s myšlenkovjm i vjtazovjm
kontrastem i pointou, často zdtrrazĎovanorr refrénem, a ieho ričinnÝm pro-
stiedkem je r.jm, piekvapirrf vÍznamorrÍmi i zvukovjmi konfrontacemi
slov. Tyto prostiedky se ustaluií už ve ďetí Dykově sbLrce Marnos,'. (1900)'
jež uzavítá |eho ranou tvorbu. Zde vykrystalizovalo ieho gesto indivi-
dualistické negace dobové sociá,lní realitn v závěru se však obievuje poprvé
motiv národní cti a odpovědnosti (zejména jako motiv Bílé hory)' kter!' se
pro dďší Dykovo dílo stává charakteristickf.

odtud se Dykova poezie - iako ostatní celrá Dykova tvorba - rozbíhá
dvojím směrem. První piedstavuje časová poezie pŤíležitostná' satiÍa a po-
litická lyrika, pro niž měl Dykírv básnickf typ mimoŤádné piedpoklady'
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sledkem nakonec, bylo, že Dvoiák hru pŤepracovď a Národní ďvaďo ii
uveďo o rok pozděii pod změněn m titulem Matějozlo ztidění,v němž však
satirické osďi bylo značně otupeno.

Historická trilogie, kterou autor večejnosti slíbil pťi uvedení Husitú,
dokončena nebyla. o dfuhé části víme jen to, že se měla jmenovat Pád
českfch měst, ďe práce na ď nebyla ani zahájena. Tňeti část měla tvoňit
Bíld hora,,,tragéďe národa v deseti scénách.., ježby|a'r. 1924 s oficiální
pompou uvedena na Národnim ďvaďe, ale doslova propaďa. Hra pied.
váděla odboj české šlechty proti Vídni od defenestrace až k popravě českÍ'ch
pánťr na Staroměstském náměstí. Napětí hry se soustieďlo pčedevším ko-
lem nejednotnosti českéstrany, zvláště v otázce vybudování selského vojska,
jehoŽ pčíslušníci by v odměnu byli vyvázáni z poddanství a vytvoňili tak
protiváhu k nespolehlivosti Žoldnéíťr. Avšak pňemíru událostí a konflikďr
autor nezvládl. Postavy ztrati|y svou životnost a historické prostiedí zťrstalo
pouhou kulisou. Z nerispěchu se Dvočrík iako dramatickÝ autor už nikdy zcela
nevzp.rmatoval. Koncem 20. a začátkem 30. let se hráto ještě několik ieho
her, zčásti piepracovan ch dramat starších, zésti zcela novfch, ale o ieiich
nerispěchu svědčí i to, Že nebyly vťrbec vydány tiskem.

Viktor Dyk
/L877- t931/

Básník, prozaik, dramatik a pubticista, jenž vyšel z mtadší v|ny
symbolistně dekadentní školy 90. |et. Z|eií poetlky pro něho
zŮstává trvate p}íznačnf moment deziluze, pramenící
z romantického dualismu snu a skutečnosti, i slohové prostÍedky
symbolismu, časem osobitě pňetvoÍené v sugestivní symbolickou
zkratku. Z generačního individua|ismu, v němž se u Ďyka stÍetává
iluzionista s ironikem a kterf vede k nihilistické negaci všech
uznávanfch hodnot, nachází básník vfchodisko v naáosobnÍ idejl
národa, jež se mu stává hodnotou abso|utní a kterou dovádí
v romantickém duchu až k mystice národního společenství,
spjatého tradicí i mravním posláním.

Viktor Dyk se narodil 3|. L2, 1877 v Pšovce u Mělníka jako syn
hospodáŤského uiedníka. V letech 1888-96 studoval vPraze o" g1'.oá"i.,,
v l. 1896-1900 na právnické fakultě; po skončení stuďí se věnoval literární
a novináÍské dtáze. I]ž od studentsk'ch let byl literáÍně i politicky činnÍ;
patfil ke generaci, která vstupovďa do literatury pod silnÍm vlivem pokro-
kového hnutí 90. let, z něhož měly pro jeho dďši vlvoi rozhodnf ,!,o,*,
radikální protirakouské a státoprávní tendence. Literámě začlnď v okruhu
Moderní revue (první verše publikoval ve Světozoru r. 1895 pod pseudo.

ntr'Írrem Viktor Souček). Později spolupracoval zeiména s Lumírem (od

,. tsol iako redaktor) a současně redakčně pťrsobil v Pokrokové revui

a v Lidor"fch novinách. od r. 1910 se aktivně častnil politické práce v Ťa-

dách státoprávně pokrokové strany. Byl ďouholetjm redaktorem ieiÍho
orgánu Samostatnost (v l. 1910-14 a znovu po válce v l. 1918.28' kdy se

stala listem národní demokracie) a v r. l91l za ni ne spěšně kandidoval do

iíšské rady. od počátku války byl zapojen do domácího odboie; ričastnil

se iednání pŤedstaviteltr českfch stran na podporu zahraničnÍ akce za

vytvočení samostatné republiky a spolu s dalši'qi politiky byl (mi. za

oiiskování iinotajné plotitakouské satiry Taienná dobrodružswí Alexeie

Iványče Kozulinova) zatčen a vězněn (1916-17). od r. l9l8' kdy došlo

ke sloučení státoprávně pokrokové strany s mladočechy' byla jeho politická

aktivita spoiena s národně demokratickou stÍalrou (r. 1918 se stal poslan-

cetn' f. 1925 senátorem za tuto stranu) a s ieiírni NárodnÍmi listy. Sbtížení

s nacionďistickou pravicí a s iejím vyhraoěnjm postoiem neien proti

socialistickjrn stranám' ďe i proti Masarykově politické orientaci pozna.

menďo celé posle.lnt období Dykovy činnosti politické i novináÍské. Za-

hynul uagicky L4. 5. I93I u ostrova I.opudu v Jaderském mofi.
Dykovy prvď básnické sbírky (A porta inÍeri, 1897 ; SIla ž&tota, 1898) isou

- iako je tomu u většiny generace nastupuiící na pielomu století - prirsečíkem
dvojího směňování poezie 90. let: umďená nálada z konce století, tlumočená
typickÍmi obraznjmi prostŤedky symbolismu a ustálorfm slovníkem deka-
dence, se tu proliná s macharovskou ritočností, ironií a sebeironí' iež se
postupně stává Dykovou základní polohou. Pro Dykovu ranou poetiku'
v níŽ se však zároveů konstituuií základní básnické prosďedky cďého jeho

díla, jsou pčíznačné dva rysy: charakter ieho symboliky i ieho básnické
ďkce. Záklaclní motivy prvních sbírek, motivy rinavy' zoufďsM' zklamánl,
zrady, jsou tlumočeny iednak synbolickfmi obrary krajiny, jednak motivy
rytíŤského stiedověku. Podobně jako ieho vrstevníci z okruhu šrámkovského
pčetváií Dyk symbol v obraznou zkratku, v náaak a nápověď' iež však
zprostiedkuje pňedevším ideové postoie a konflikty' nikoli nálady a imprese.
osobitost Dykova básnickébo vfiazu spočívá v epigramatické risečnosti'
iež má často afori$tickÝ či gnÓmickf charakter a iď se poučila na lidové
poezii, zejména na lidovém ŤÍkaďe; pracuie s myšlenkovjm i vjrazovjm
kontrastem i pointou, často zdtrrazĎovanou refrénem, a jeho ričinnjn pro-
stňedkem je rj'm, pÍekvapivf vfznamovfmi i zvukovÝmi konfrontacegri
slov. Tyto prostťedky se ustďuií už ve ďetí Dykově sbírce Marnos'' (1900)'
iež uzavká jeho ranou tvorbu. Zde vykrystďizovalo ieho gesto inďvi-
dualistické negace dobové sociální reality, v ávěru se však objevuje poprvé
motiv národnl cti a odpovědnosti (zejména iako motiv Bílé hory)' kterf se
pro dďší Dykovo ďlo stává charakteristickf.

odtud se Dykova poezie - iako ostatní celá Dykova worba - rozbíM
dvojim směrem. První pňedstavuie časová poezie piíležitostná, satira a po-
litická lyrika, pro niž měl Dyktrv básnickf typ mimoňádné piedpoklady'
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jež však často zťrstďa poplatna dni (Satiry a sarkasmy, |9O5; Pohddky
z naší tsesnice, |9t0i Prohrané karnpaně,1914). Dyk tu vystupuie jako kri-
tickf a ironickf gÍosátor národního života, ostie komentující jednotlivé
politické události, prodejnost a bezpátečnost politiktr, pohodlnictvi a zradu.
Politická lyrika byla jednou z cest' na níž Dyk hledal - opět podobně jako
ieho wstevníci - moŽnost objektivace. Básnicky plodnější se ukázala jiná
cesta' cesta k epice. V piedválečném desetiletí, kdy Dyk dosahuje vrcholu
ve všech oblastech své tvorby, vzniká několik rozsáhlejších skladeb na
romantické motivy' jimž dává básník balaďcké ladění a symbolickf dosah..
V nejstarším z těchto básnickfch cy$:& Milti sedmt loupežník (t9O6) je to
motiv lásky a ztady, obměrlující máchovskj' námět; ve skladbě Giuseppe
Moro (l9L|) symbolickf motiv poutnika nesoucího poselství o cizi zemi,
jež se zaváza| doručit, jeŽ je však současníky nepochopeno a zťrstane od-
kazem pro budoucí; a konečně v poslední z nich, nazvané Ztipas Jižího
Mach.tt, (1916)' se obievuje motiv zápasu se smÍtÍ, pševzat! zlidovépohádky
o seďákovi, kter1|' pielstil smft, a posrrnutÍ' do fiIozofického podobenství
s morálním posláním. V romantizuiícÍm lyrickoepickém ritvaru veršované
povídkn vybudovaném z šady uzavčenj'ch čísel a umožůujícím autorovi
uplatnit osobité prostŤedky jeho básnického stylu, nalezl Dyk adekvátní
formu k objektivaci svého ristčedního problému; duďsmu snu a skuteč.
nosti, t'osunutého nyní - nejvjrazněji ve skladbě Giuseppe Moro - do
filozoficko-etické roviny. Dyk ho pojímá jako konflikt mravní vťrle s lidskou
slabostí a s dočasností lidské existence, jako rozpor mezi voláním po činu,
jež, má naléhavost kategorického mravního imperativu, a skeptic(frm vědo-
mím' neuskutečnitelnosti nadosobní ideje.

Válka zatlačuje do pozadí tento ákladní problém Dykovy osobnosti
a tvorby: v osudnj'ch okamžicích náror|ní existence se formuie Dykova
idea národa iako absolutní a svrchované hodnoty. Dramaticky pohnutá
doba' kdy byl Dyk zbaven možnosti novináÍské práce, dává vzniknout nej-
lepším ďlirm jeho politické poezie, lyrické tetralogii Lehké a těžké kroky
(1915)' Anebo (|9|8), Okno (|92L) a Poslední rok (|922). Někdejší roz.
polcenost iluzionisty a ironika tu ustupuie patosu víry, odhoďání a činu,
subjektivismus je pŤekonáván vědomím hluboce prožívané souvislosti s ná-
rodním kolektivem, jehož je rrluvčim a k němuž se zároveů obťací. Podstara
Dykova básnického za|oženl bytostného iluzionisty, znovu a znovu svádě-
jícího beznadějnf zápas s deziluzí, zklamáníq a skepsí, zťrstává však ne-
pŤekonána, tím spíše, že realita poválečrrého rnjvoje jen potwzuje iluzívnost
básníkova nacioná|ního absolutismu. Poválečné sbírky Dykovy (Domy,
L926) navaanií tak bezprostiedně na problematiku jeho ďla piedválečného:
jejich základní polohou je znovu hočkost dezilwe a smutek z marného boie
i nov!'zápas o jejich pčekonání cestou tragického mravního heroismu. Ke
skutečnému vyrovnání dospívá Dyk teprve v poslední své básnické knize,
ve sbírce elegické a meditativní poezie Dezltitti olna (|93O), jejíŽ ristňední
osu tvoií motivy moie, smrti, loučení a vzpomínek na mrtvé.

V rozsáhlém prozaickém ďle Dykově pievažuit Íomány' dokonce roz-

běhy k velklm románovjrn ryklŮm; jeho básnická o$obnost se však reďi-

zovala spíše v ritvaru krátké povídky, kterou dovedl - ve svém vrcholném

díle piedváleč:rém - k slohové dokonalosti klasické novely. Piedválečné

povídkové knihy (.Slzd' L9Oo; Hučt jez a jiné prÓzy, L9o3i Plsei o orbě'

isos) '" soustňeďuií k tesknjm i ironickÍm pňíběhťrm mamj'ch a nevyži.

tfch lásek, osudnj'ch nedofozuměnl a cizoty'jež jsou svou základní polohou

uÍ"ke ty'i"" Dykova mládí i vrstevnické prÓze šrámkovské. Blíže k jeho

časové lyrice mají hočké grotesky a satiry Pčthody (19ll) s pňíznačn!'m

podtitulem Ironie a smutky. Zv|ášta1 místo v Dykově prozďcké tvorbě

má novela Krysai (1915)' časově spadajícÍ do vrcholného období jeho

tvorby. Staroněmeckou pověst obměrlule Dyk pfíznačně fomantickÍ'm

Ínotivem milostné deziluze a Mvá jí obecnější, symbolickou platnost. No-

velisťcká sevienost a rispornost Dykova epického stylu (později využitá

k ievištnlmu piepisu E. F. Burianem) vzdďuje vrcholnou prÓzu Dykovu
geneÍační'nu impresionismu a staví ii do blízkosti dobovfch tendencl
novoklasicistickj'ch. Ostatni prozďcké práce Dykovy, zeiména jeho ďlo
Íománové' tuto formální iednotu a epickou kázeĎ postrádajÍ. To platÍ
pŤedevším o románov!,ch kronikách jeho studentskfch let Konec Hacken-
schmidúo (1904) a Proinec (1906)' v nichž se rnísí psychologické generační

stuďe s romanesknÍmi motivy a politickou polemikou; k nim se pňimykaií
poválečné Prsty Habaku.kny (|925). Vyprávěčskf odstup, patrnj'v této
poslední knize, první Dykovy pokusy o velk!'historickj'román nemají;
zťrstávají spíše dokumentem k historii pokrokového hnutí 90. let' nazírané
z hlediska nacionďstické a protireďistické orientace autorovy. NěkolikerÍ
epickj,návrat k této tematice svědčí o Dykově celoživotní potťebě vyrovnat
se s dobou své mladosti a s vnitiní roanrácenosti své generace i o hluboké
stopě, kterou boďlivá atmosféra 90. let zanechďa v jeho vnitŤním světě.
Politické pozaď mají i ostatní románové práce Dykovy' kolísající většinou
mezi psychologickou sí'ďí a politickou satiÍou a polemikou (Tajenné
ilobrotlružstoí Akxejc Ioányče Kizulinooa, 1923; M,ťlj pžítel Čehona, L925;
Sqtkooy děti' |929).

Dykova dramatika zahrnuie vedle d,robnj'ch divadelrrích pracÍ z doby
mladosti rťrzné dramatické žánry, od historického dramatu (bta Posel,
1907, těžící z pobělohorské doby časovou polerriku s českobratrskou.pasívď
humanitou a obhajobu radikáloí politické akce) pÍes symbolickou uagédií
až k pohádkové veselohie se satirickjm vyzněním (ondžej a drak' prem'.
1919). V celé své dramatice zÍstává Dyk na pťrdě ideového dramatu,
v němž jsou postavy pčedevším nositeli myšlenky a děj symbolizuje stčetání
záklar|n{ch ideov.fch a Životnich koncepcí a v němž se ričinně uplatĎuje
Dykova dynamická apostrofická dikce. Z tohoto charakteru nevybofuje ani
nejlepší Dykovo drama s typickjm motivem tragické deziluze Zmou,dieni
dona Quijota (1913), které patčí k nejvlrazněišíÍn ďltlm českého divadel-
ního symbolismu. Podobně jako ve svj'ch dílech epickfch obměĎuie tu
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jež však často zťrstala poplatna dni (Satiry a sarkasmy, |905; Pohátlby
z naší oesnice, |9to; Prohrané kampaně, l9la). Dyk tu vysfupuie iako kri-
tickf a ironickf glosátor národního života, ostie komentující jednotlivé
politické události, prodejnost a bezpátečnost politikri, poho4lnictví a zradu.
Politická lyrika byla iednou z cest, na níž Dyk hledal - opět podobně jako
jeho vrstevníci - možnost objektivace. Básnicky plodnější se ukázala jiná
cesta' cesta k epice. V pčedválečném desetiletí, kdy Dyk dosahuje vrcholu
ve všech oblastech své tvorby, vzniká několik rozsáhlejších skladeb na
romantické motivy, iit dává básník bďaďcké laděď a symbolickf dosah;
V nejstarším z těchto básnickfch cykJ'& Miki sedmi loupežnih'il (|906) je to
motiv lásky a ztady, obměrlující máchovskf námět; ve skladbě Giuseppe
Moro (|9|L) symbolickf motiv poutníka nesoucího poselstvÍ o cizl zemi,
jež se zavázal doručit, jeŽ je však současníky nepochopeno a z{rstane od-
kazem pro budoucí; a konečrrě v poslednÍ z nich, nazvané Zdpas JiŤího
Machtt (1916)' se obievuie motiv zápasu se srnrtí) pÍevzat! z lidové pohádky
o seďákovi, kterf pčelstil smrt, a posunutÝ do filozofického podobensM
5 661álnírn posláním. V romantizujícím lyrickoepickém riwaru veršované
povídky' vybudovaném z Íady uzavčenj'ch čÍsel a umoŽrlujícím autoÍovi
uplatnit osobité prostiedky jeho básnického stylu, nďezl Dyk adekvátnÍ
formu k objektivaci svého ristiedního problému; duďismu snu a skuteč-
nosti, posunutého nyní - nejrrjrazně|i ve skladbě Giuseppe Moro - do
filozoficko-etické roviny. Dyk ho pojímá iako koníikt urravní vÍrle s lidskou
slabostÍ a s dočasností lidské existence, jako rozpor mezi voláním po činu,
jď'má naléhavost kategorického mravďho imperativu, a skeptickfm vědo-
mím ngugkrr1ečrritelnosti nadosobní ideie.

Válka zatlačuje do pozaď tento základní problém Dykovy osobnosti
a tvorby: v osudnj.ch okamžicích národní existence se formuje Dykova
idea národa jako absolutní a swchované hodnoty. Dramaticky pohnutá
doba' kdy byl Dyk zbaven možnosti novináÍské práce, dává vzniknout nej-
lepším ďlťrm jeho politické poezie, lyrické tetrďogii Lehké a těžké kroky
(1915)' Anebo (|9|8), Okno (|92I) a Posledn| rok (|922). Někdejší roz-
polcenost iluzionisty a ironika tu ustupuie patosu víry, odhoďáď a činu,
subjektivismus je piekonáván vědomím hluboce prožívané souvislosti s ná-
rodnÍm kolektiven, jehož je rrluvčím a k němuŽ se ároveĎ obrací. Podstata
Dykova básnického založenl bytostného iluzionisty, znovu a znovu svádě-
jlcího beznadějnf zápas s deziluzí, zklamáďm a skepsí, zťrstává však ne-
piekonána, tím spíše, Že realita pováIečného vlvoje jen potwzuie iluzívnost
básníkova nacionálního absolutismu. Poválečné sbírky Dykovy (Dottty,
L926) navantií tak bezprosďedně na problematiku jeho dfla pÍedválečného:
iejich základní polohou je znovu hoŤkost deziluze a smutek z marného boie
i novj' zápas o jejich piekonání cestou tragického mravního heroismu. Ke
skutečnému vyrovnání dospívá Dyk teprve v posle4ní své básnické knize,
ve sbírce elegické a meditativní poezie Detldtd. olna (|93O), ieiíž tisďední
osu tvočí motivy moče, smrti, loučení a vzpomínek na mrtvé.

V rozsáhlém prozaickém ďle Dykově pievažuií ronány' dokonce roz-

běhy k velkfm románovfm cyHfun; jeho básnická osobnost se však reali-

zováb spise v ritvaru krátké povídky, kterou doveď - ve svém vrcholném

ďle piedválečném - k slohové dokonalosti klasické novely. Pňedválečné

oovídkove knihy (Srud, L9OO; Hučí jez a jiné prÓzy, |9o3i Plse o zlrbě'

ipos) '" soustieďrrií k tesknjm i ironickfm piíběhtrm marnj'ch a nevyži-

iycn teset, osudnfch nedorozumění a cizoty' iež isou svou základní polohou

utu.e ty'i". Dykova mládí i vrstevnické prÓze šrámkovské. Blíže k ieho

časové lyrice mají hoiké grotesky a satiry PíIhoily (1911) s pňíznačnfm

oodtitulern Ironie a smutky. Zv|áštaí místo v Dykově prozaické worbě

má novela Krysať (l9l5), časově spadajícÍ do wcholného období jeho

tvorby. Staroněmeckou pověst obměituje Dyk pčíznačrrě romantickj'm

motiven milostné deziluze a dává jÍ obecněiší' s1mrbolickou platnost. No-

velistická sevŤenost a spornost Dykova epického stylu (později využitá

k ievištnÍmu pÍepisu E. F. Burianen) vzdaluie vrcholnou prÓzu Dykovu

generačnímu impresionismu a staví ii do blÍzkosti dobovfch tendencí

iovoklasicistickfch. ostatnt prozaické práce Dykovy, zejména ieho dílo

románové, tuto formátní jednotu a epickou kázeĎ postrádajÍ. To platí

pčedevším o románodch kronikách jeho studentskÝch let Konec Hachen-

ichmiilťlo (1904) a Proinec (1906)' v nichž se rnlsÍ psychologické generační

stuďe s 1grnanggkními motivy a politickou polemikou; k nim se pŤimykaiÍ

poválečné Prsty Habakuhny (L925). Vyprávěč-skÝ odstup, paffnÝ v této

losledaí knize, prvď Dykovy pokusy o velkf historickf román nemaií;

zŮstávaií spíše dokumentem k historii pokrokového hnud 90. let' nazírané
z hleďska nacionďistické a protirealistické orientace autorovy. NěkolikerÝ
epick!'náwat k této tematice svědčÍ o Dykově celoživotní potŤebě vyrovnat
se s dobo,' své mladosti a s vnitÍní rozvfácenosti své generace i o hluboké
stopě, kterou bouitivá atmosféra 90. let zanechala v jeho vnitčním světě.
Politické pozaď majÍ i ostatď románové práce Dykovy, kolísající většioou
mezi psychologickou studií a politickou satirou a polerrikou (Tajmná

dobtoitizsut Át,oi, Ioányče Kozulinozla, 1923; Mt1tj pťítel čehona, 1925;
Soyhny děti, |929).

Dykova dramatika zabmuje veďe drobnj'ch fiyxde|hígfu prací z doby
mladosti ruzné dramatické žánry, od historického dramatu (bta Posel,
1907, těžící z pobělohorské doby časovou polemiku s českobratrskou.pasívní
humanitou a 

-obhaiobu 
raďkální politické akce) pÍes symbolickou tragédií

až k poMdkové veselohŤe se satirickjm vyzněním (ondŤej a drak, ptem'.

1919). v celé své dramatice zÍrstává Dyk na ptrdě ideového dramatu'
v němž jsou postavy pťedevším nositeli myšlenky a děi symbolizuje stŤetání
ákladních ideovÍch a životních koncepcí a v němž se ričinně uplatĎuje
Dykova drnamická apoitofická ďkce. Z tohoto charakteru nevybočuje ani

nejlepší Ďykovo drama s typickjrn motivem tragické deziluze Zmoudžení
ilona- Quijita (1913)' které patčí k neivfiazněiším díltlm českého divadel-
nitro s1,muolismu. Podobně jako ve sv!'ch dílech epickfch obměrluje tu
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Dyk známou literámí piedlohu v duchu svého ristÍedního problémq a na
tomto základě ji dováď - paÍado'šrím zvratem pro Dyka tak typickjm -
k opačnému vyzněníl z kritiky ÍomÍrntismu a iluzionismu se stává životnim
vyznáním romantika a iluzionisty, kter]f se ztrátou i|uzi ztrác| i smysl
života a pro něhož ,,zmoudÍení.. je rovno smrti.

Karel faromír Erben
/r811 -1870/

Pňedstavitel romanticky or|entované národní |iteratury vycházeiící
z uměleckfch a ideovfch tradic |idové tvorby, autor sbirky balaá
Kytice. V ní i v souboru ěeskfch pohádek akiuatizova| naio,o,y_
a pÍedstavovf svět mftu jako proiev národní osobitosti.
Národopisec a historik, vydavatel starfch |iterárních památek
a archívnÍch dokumentrl.

Naroďl se 7. 1l. l8ll v Miletíně. ProstŤeď rodného venkovského
městečka a hudebď záliby rodiny vytváčely první fond zkušeností, o něž
se Erben mohl opfít i později, když ptošeí studiem v Hradci Králové
a v Ptaze, když dospěl v kruhu sv ch romanticky zanícenj,"n p'atJ rp"tnr
I "i- 

i K. H. Mácha) nejen k vlasteneckému uvědoměď, ale i k p;;í-
literámím pokusťrrn. Jebo právnické vzdě!áni jej sice vzdalovďo od lite-
ratury' ďe seznámení s F. Palackjm mu umožnilo postupně nacházet
zaměstnání, která byla bližší jeho zájmtrm. Jako sekreteť Částerro nu"eaa od r. 1851 iako archiváJ města Prahy byl pomocníkem Pďackého, svjni
archívnÍmi sbírkami a edicemi vytváčel pramenné piedpoklady p"á niío.
rickou s1mtézu. Pňitom byl celf jeho život poznamenán nemocemi a sta-rostmi o hrrrotrré zajištění roďny. Zemše! 2|, |L.1870 v Praze.

Erbenovu činnost ťední dopliiovaly jeho práce ediční. Veďe historic-
kfch dokumentťr vydával ďIa staré eesté m."atury (mj. Mhtra Jana HusiSebrané spis', ěeské I-III' 

.1865-68), pŤektady d,ěl staré ruské-literatury
q!,'?ry ktopis rusk!, teoz). Podílel-'. o" oydluáď'. ďil;;;;;".
tálního Vllboru z literatury české(l857-68). Těžiitě svého odborneno za;nuspaďoval však v eďcích fotlÓrních *"t"'iálť,, pčedevším českfch riďo"y"npÍsní. Srormával ieiich varianty a vyhledával mezi nimi text, ktery ;"' p.
odpovÍdá pÍedpokládanému pťrvodnímu tvaru. Na písně se or*í i"to-""zpívan'é.texty, pňihlížel proto i k nápěvťrm, které rovněž vydával. První vy-d^ní (PIně n rodní o Čechtich I-I|í, ]f.4245) nerrá jeste zedné vyhraněné
dT|nrí: druhé' podstatně rozmrrojené vydáď (Priston roilnt a'nei-ra f{ha,dla, 1.864) členi písně poďe období lidského života, poďe otdoutroku (''vjroční písně..), poďe jednotlivfch zaměstnánl. Zv|ágtní odďI tvočí
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i ,,písně rozpravné.. (balady' legendy). Erben se zajínal též o lidové po-
hádky. Pokusil se na podkladě existujících zápisťr vytvoňit jakousi ,,slovan-
skou čítanku.. v eďci Sto prostondrodních pohddek a pm:ěstí slovanshlch
o ntÍžeěich púoodních (1865)' kterou potom vydal znovu ve zkrácené ripravě
a v českém pfekladě v knize Vgbrané bdje a potlěsti ndrodní jínjlch oětzlt
slooanskltch (1869).

Edice děl lidové slovesnosti i odborné stuďe (napť. ze slovanského
báiesloví - Víd,y čili Sudice' L847) vycházely z rozsáhlého plánu' kterf si
Erben pčedsevza| iiž v roce 1843. Podnícen ewops{im rozvojem studia
lidové slovesnosti, zvláště pak pÍíkladem německj,ch romantikťr bratÍí
Grimm{r a ieiich snahou zjišéovat starobylÍ' (mrtologickÝ) iejí pťrvod' za-
mÝšlel podat ''systematichf obraz národa českého.., jehož součástí veďe
sbírek písní a pohádek mě}y bÍt i ''Obyčeje nfuoda českého... Tento plán
se jako celek neuskutečnil, pŤitom však určoval všechnu jeho činnost,
pÍedevším jeho pojetí současné literatury, jeho pťrvodní tvorbu básnickou
i prozaickou.

Erbenovo pojetí národní literatury vycházelo z pŤedstavy existence pú-
vodního českého (slovanského) etnického základu. Svědectví o tomto
základu, o jeho charakteru, o duchu národa bylo obsaženo v lidovfch
pověstech, písních a obyčejích. odtud i jeho heslo:,,Potud nfuod sv{ri'
pokud šetŤí svj'ch památek... Ptoto požadovď i pro současnou literaturu
zťetel k národní osobitosti.Jen tak se česká literatura osvobodí od náoosu
cizích vlivťr (včetně byrorského světobolu) a bude schopna pňinést něco
svého do literatury evropsk ch národri. Na rozdÍl od F. L. Čehkovského
a jeho stoupencťr, kteií viděli těŽiště své činnosti v nápodobě lidové písně'
nepokládal Erben ohlasovou techniku za plodnou, nechtěl se chovat jako
básník lidornf.-osvojil si sice soustavu prostťedkir lidové slovesnosti' ďe
vlastní cíl spatioval v pirvodní tvorbě uměleckfch děl, která neien fotmou,
ale i vnitiním obsahem odpovídají duchu národních životních pťedstav'
duchu lidového mjtu. Erben si našel pro tento rikol dvě metody' poetickou
a prozaickou, a dva žánry, baladu a pohádku.

Básnické dílo Erbenovo je shrnuto do Kytice z básnl K. J. Erbena
z r. 1861. Mastním jádren této sbírky' zahmující i autorovu počáteční
tvorbu (Pisně), ie jeii prvnl část, odpovídající vcelku |aize Kytice z pooěstí
ntirodnich z t. L853. Právě tato starší sbírka zatoži|a Erbenovu básnickou
proslulost abyvá také samostatně vždy znovu a znovu vydávána. tejí titul
je dán rivodní básní Kytie, v níŽ básník s odkazem na pověst o pťrvodu
mateiídoušky pčedkládá 'dceči mateŤině.. i jeiímu synu ,Brosté naše
pověsti.., iak je naahď nt dávné mohyle jakožto ,,rnateŤí-doušku vlasti
naší milé... Pojem ,,pověsti.. chápal Erben velmi široce. Počítá k ď báie
o nadpňirozenfch bytostech (vodnÍk, polednice)' rozličné pověsti etymo-
logické (mateÍídouška) nebo historické CVěštkyně)' pověsti nebo ztryky
vztahujicí se k svátkťrm.1Poklad, ŠtědrÝ den), legendy (ZáhoÍovo lože),
pohádky (Zlatf kotowat), fidové balady (Svatební košile, Holoubek' Dce-
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Dyk znám'ou literární piedlohu v duchu svého ristiedního problémq a na
tomto základě ii dovádí _ paradoxním zwatem pro Dyka tak typickfm *
k opačnému vyznění: z kritiky romantismu a iluzionismu se stáv'Živ;tní'n
vyznáním romantika a iluzionisty, kter1|r se zttátou iluzi ztrác| i smysl
života a pro něhoŽ ,,zmoudÍení.. je rovno smrti.

KarelJaromír Erben
/78t1-1870/

PÍedstavite| ro manticky orientované národ n í l |teratu ry vycházeiicl
z umě|eckfch a ideovfch tradic |idové tvorby' autor sbirky ba|aá
Kytice. Y ní i v souboru českfch pohádek akíua|izoval 

"a,"ioni-a pÍedstavovf svět mftu jako proiev národní osobitosti.
Národopisec a historlk, vydavatel starfch literárních památek
a archívních dokumentrl.

Naroďl se 7. ll. l8l1 v Miletíně. Prosďeď rodného venkovského
městečka a hudebnÍ záliby rodiny vytváňety první fond zkušeností, o něž
se Erben mohl opiÍt i později, když prosei stuďem v Hradci Králové
1v lnzes když dospěl v kruhu sqfch romanticky zanícen ch pratet 1patrit
l "i- 

i K. H. Mácha) nejen k vlasteneckému uvědoměni, ae i t p;^í-
literárnÍm pokusfrn. Jeho právnické vzdě|ání jej sice vzdďovalo od lite-
tatuÍlr' ďe seznámení s F. Pďacklm mu umožnilo posťupně nacházet
zaměstnání, která byta bližší jeho ájmrim. Jako sekret.áť c.'r.er'o '".""o
a od r. l85l jako archiváj města Prahy byl pomocrríkem Pďackého, ;"Í-i
archÍvními sbírkami a edicemi vytváiel pramenné pčedpoklady p,o rl.iío.
rickou s1mtézu. Pčitom byl celf ieho život poznamenán nerrrocemi a sta.rostn{ o hmotné zajištěnÍ rodiny. ZemIe| 2|. l|.1870 v Praze.

Erbenovu činnost uŤednÍ doplrtovďy jeho práce ediční. Veďe historic.
!Ý9h dokuTentri vydával dfla staré eesté ne'atu"y <",l. u;'ii l",-- tt"e
Sebrané spisy česhé I-Iil' 1865-68), pieklady děl staré ruské literatury
q"*ry btopis ruskll, 1867). PodíIel-*. o" uydá.,á"í '. dď-;;;;-
tálnÍho Vllboru z literatury česhé (|857_68).Těžiitě svého odborn.* *;."spatŤoval však v eďcích folklÓrních materiálťr, pčedevšÍm českfch rido6ctpísnÍ. Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, Řery offi"odpovídá pŤedpokládanému ptrvodnímu tvaru. Na písně se dí'"í 'a;;zpÍvané.texty, pŤihlíŽel proto i k nápěvr'm, které rovněž vydával První vy-dánl (Ptně ndro& v Čechdch I_IIí, ]84245) ne,oá ještě žádné vyhraněné
ď*F: druhé' podstatně roznnojené vydání (Prostondtodní e,'na et-la žIhadla' 1-864) ďenÍ písně poďe období lidskeho života, poate otioutroku ('vjročnÍ písně..), poďe iednotlivfch zaměstnánÍ. Zvláštní odďl tvoŤí

i ,,písně rozpravné.. (balady, legendy). Erben se zn;jlma| též o lidové po-

56dky. Pokusil se na podkladě existujících zápis{r vywočit jakousi ,,slovan-
skou čítanku.. v edici Sto prostonároilních pohddek a potsěstí slovansfullch

o ntiŤečích ptloodnich (1865)' kterou potom vydď ?.novu ve zkrácené ripravě

a v českém pčekladě v knize Vybrané báje a pověsti ndrodní jin,j,ch oětoí

sloztanskltch (1869).
Edice děl lidové slovesnosti i odborné stuďe (napč. ze slovanskébo

bájesloví - Víi|y čili Sudice, L847) vycházely z rozsáhlého plánu, kterf si
Erben piedsevza| již v roce 1843. Podrrícen ewopskjm rozvojem studia
lidové slovesnosti, zvláště pak pťíkladem německ!'ch romantikťr braďÍ
Grimmťr a jeiich snahou ziišéovat starobylj' (myologick ) jeií pttvod' za-
mfšlel podat ,,systematickf obraz národa českého.., jehož součástí veďe
sbírek písní a pohádek měly blt i ',obyčeje národa českého... Tento plán
se iako celek neuskutečnil, pŤitom však určoval všechnu jeho činnost,
pŤedevším jeho pojetí současné literatury, jeho pťrvodní tvorbu básnickou
i prozaickou.

Erbenovo pojetí národní literatury vycházelo z pťedstavy existence ptr.
vodního českého (slovanského) etnického základu. Svědectví o tomto
zák|adu, o jeho charakteru, o duchu národa bylo obsaženo v lidorrfch
pověstech, písních a obyčejích. odtud i ieho heslo:,,Potud národ sviri'
pokud šetŤí sv!'ch památek... Proto požadoval i pro současnou literaturu
zčetel k národní osobitosti. Jen tak se česká literatura osvobodí od nánosu
cizích vlivtr (včetné byronského světobolu) a bude schopna piinést něco
svého do literatury evropskj'ch národťl. Na rozdíl od F. L. Čebkovského
a jeho stoupencťr, kteií viděli těžiště své činnosti v nápodobě lidové písně'
nepokládal Erben ohlasovcu techniku za plodnou, nechtěl se chovat iako
básník lidovf. -osvojil si sice soustavu pÍostredktr lidové slovesnosti, ďe
vlastní cíl spatÍoval v pťrvodní tvorbě uměleckfch děl, která nejen formou,
ale i vnitťním obsahem odpovída|í duchu národních Živomích píedstav'
duchu lidového mjtu. Erben si našel pro tento rikol dvě metody' poetickou
a prozaickou, a dva žánry, baladu a poMdku.

Básnické dílo Erbenovo je shrnuto do Kytice z b sní K. J. Erbna
z r. 186l. Vlastním jádrem této sbírky, zahrnující i a torovu počáteční
tvorbu (Pisně), je její první část, odpovídající vcelku |<nize Kytice z pooěstí
nrirodnich z t. |853. Právě tato starší sbírka za|ožila Erbenovu básnickou
proslulost a blvá také samostatně vždy znovu a znovu vydávána. lejí titul
je dán rivodní básnÍ Kytice, v níž básník s odkazem na pověst o ptrvodu
matečídoušky pčedkládá ,,dceii mateňině.. i ieiímu synu ',prosté naše
pověsti.., iak ie natrhď na dávné mohyle iakožto ,,mateťí-doušku vlasti
naší milé... Pojem ,,pověsti.. chápal Erben velmi široce. Počítá k ď báie
o nadpiirozen!'ch bytostech (vodník' polednice)' rozličné pověsti etymo-
logické (mateňídouška) n.ebo historické (Věštkyně), pověsti nebo zvyky
vztahující se k svátkťrm (Poklad, ŠtědrÍ den), legendy (Záhoiovo lože),
pohádky (Zlat kolowat), lidové balady (Svatební košile' Holoubek, Dce-
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Ťina kletba). Všecky tyto látk5 ať iiž jsou pťrvodu iakéhokoliv, zpracovává
balaďcklm zpťrsobem. Tento zpťrsob neomezuje jen na prosďedky lidové
batady' využlvá i balaďcké traďce evropskj'ch literatur z konce 18. a po.
čátku 19. století (Btirger, Goethe, Schiller, Mickiewicz aj.).

Erbenova balada pťedvádí lidské osudy v dějovjc\ většinou dialogizo.
vanfch scénách. Vzájennou spojitost ieanotlirrÍch ví'ievÍr navozují zpra-
vidla určité opakující a vracející.se motivy. Tyto prosďedky svou aázot-
ností (často pňímo zvukomďebnou) spoluvytváiejí atmosféru napětÍ, která
je dána taiemstvím lidského osudu, postavenÍn člověka do stiedu sil ovlá.
daiících Íád pŤirody a Eorálku lidského jednání. V duchu lidového mjtu
jsou tyto síly často zosobĎovríny, popiípadě se projevují tajemnfm, zázrač-i
nfm pťrsobením. Někde autoť sám vyslovuje pravdu zákolanebo morálky.
Uprostied takto daného světa piedváď balada osudy svfch hrdinfr drama-
ticky. Básnicky zfornované pocity očekávríní, pňedtuchn naděje, touhy
sďídají pocity strachu, hrťrzn tragického poznání nebo záchrany, vykoupenÍ.

Jen vfjimečně se tato balaďčnost rozvíji jako uskute&lování píedenr
daného osudu. Tak ve Štědrhn dnu se běhen roku vyptní věštba, která
jedné dívce piedpověděla svatbu a druhé smrt. Dva protikladné lidské
osudy9 štěstÍ a neštěstí, isou tu spojeny opakujícím se motivem Štědrého
večera, ''tajemného svátku.., kterj'na počátku vyvolává atmosféru očeká-
váď' touhy dozvědět se budoucnost, kdeŽto na konci afuosféru naplněného
poarÁ , které nutí hodnotit minulost i s jejími tragickjmi pŤípady. Také
ve Věštkyni' zablvajilcí se ridělem obyvatel české zerrě, je vše vystaveno
čÍzeni osudu (',iisté a pevné jsou osudu kroky, co má se státi' stane se..)
a zákonťrm sďídání ,,slzy.. $ nadějÍ (''a co den jeden v své pochová tokn
druhj'zas na svět v5mese..).

V ostatních baladách vystupují do popňedí činy a rozhodovánt lidt, vytváÍí
se drarrratickj'konflikt, v němž se prověfuje zárovď lidské jednáď i pravda
vyššíbo zá|ana, moráIka m tu, která stíhá provinění trestem. Tato provi.
nění plynou občas z nerimyslného porušeni tajenrného zákona pŤIrodních
sil. Míšeď světa pozemského a nezemského (Vodník),dvoií forma existence
(v lidském těle a ve stromě - Vrba) vytváŤejí situace, kde obnova rovnováby
znamená ztrátu. Vodníkova žena obejme svou matku, ale za to platí ztrátou
svého ďtěte, nrďého vodníčka. Mužova snaha změnit osuden danou po-
dvojnost v Životě své paní skácením wby vede i k iejí smrti. ovšen bás-
nickost obou skladeb není dána ien tírnto tragickjm naplněním iádu. Kon-
frontace pozernského světa (zde matky a dcery) a gy&a yg.|ní|g (vodníka
a vodníkovy Ťíše) se děje v rytmu scén a názornj,ch piedstav, v protikladu
rozdělenj'ch zájmi a citir. A obdobně se ve Vrbě snaha odhalit záhadu
v životě Ženy, matky ďtěte, dě|e v postupném dramatickém procesu, kterf
je charakteristickf i pro závěr básně, v němž matčina láska k dítěti pÍeŽívá
její fyzickou smft v prkjnkách kolébky a v píšéalkách z vrbového proutÍ.

Nadpňirozené síly mohou zasahovat do lidskfch osudťr v pťípadech, kdy
člověk sám porušuje pčírodní zákony nebo morálku. lidského spoluŽití.

Poteilnici matka' která ztratila trpělivost k dítěti' piivolá tÍestaiícÍ moc
nadpňiÍozené sl|y.Y Sz:atebnich košilích zoufďství nad ztrátou milého (''mi-

!ého z cizily mi waé - aneb život mtrj náble zkrať..) vyvolá náwat zemie-

lého milence, ale i dramaticky vysfupůovanou cestu ke hŤbitovu meá mrwé

a dívčin zápas o záchranu žjvota. Protí silám zla pirsobí síly dobra. opíraií

se nejčastěji o kieséansk1 mjtus, poďe něhož kíesťanské pokání mirže vy-

volat obrat' spasit' zachÍánit člověka. Děje se tak nejen ve svatebních

košilích, a|e i v Pokladu, v němŽ je v rozpětí jednoho roku, v rámci pověstí

o otvíránl skal na VelkÝ pátek, prověiena matčina láska k dítěti. ledině
pokání, touha po božím odpuštění umožní odčinit vinu a získat zpět dítě.

Ňa velikosti pokání je založena i konečná spása vraha a lupiče Zá;ooÍe

v nejrozsáhlejší skladbě ZtihoŤot:o tože. Ta je cele pojata jako zápas sil

pekelnfch a boŽích. Tento zápas je rozložen do rrnoha vÝjevir umístěnÝ&
áo rozličnfch pňírodních i fantazijďch (peklo) scenérií. Síla boží moci ie
prokazována dvoiím pčíběhem: spasení Záhoiovo ie umožněno spasením
poutníka, jenž si cestou do pekla a znamením kŤíže vymirŽe zrušení ripisu,

i,^z i"i ieho otec pfislíbil peklu. (Poutníkovo a Záhoťovo jednání bÍvalo
často pojírnáno a vyktádáno jako skrytá polemika s Vilémovou vzpourou
v Máchově IWáji.)

O vítězství dobra a potrestání zla rozhoduje však někdy i spravedlnost
pohádkovébo mjtu. Tak ie tomu ve Zlatém koloaratu, v němž zločin od-
hďují pohádkové záztačné síly (hlas z|atého kolowatu), nebo v zkratkově
baladickém Holoubku, v němž hlas svědomí pťekonává čas (',běží časy'
běží, rok jako hodina; jedno však nemizí: pevněé stojí vina..) zásluhou

,,pťežalosmého vÍkání.. holoubka. Iedině v DceŤině kletbě se na odhďení
zločinu a morálky balady nepodíle|í mytizované síly. ,,Květ' l*erj'snírná
viny,.. je hrdince piíběhu od počátku znárn' její sebewažda je dirsledkem
spáchané viny, zabití dítěte' Děj probíhá v ďalogu mezi matkou a dcerou
a do mytické rovfury se dostává teprve dceiinou kletbou, která obviltuje
matku ze špatného vychováď.

Mnoho umělecké práce vložil Erben do pňipravovaného souboru ,,ná-
rodních českfch pohádek.. (v kniŽním vydJání jako celek vycbázejí s titulem
České pohddky teprve od r. 1905). Nďlo v nich o prostÝ zápis pohádky'
jak žila v lidovém prostiedí. Erben rekonstruuje pťedpokládanou klasickou
podobu této pohádky, a to jak ve zpťrsobu vypiávění (v užití rivodních
a závěrečnj'ch formulí, v risporné a zobecnělé charakteristice postav' v pro-
komponováď opakovanj'ch nebo stupĎujících se situací' v názornosti
symbolickfch jevÍr a ďalogrl atd.), tak v systému v!'znamťr' které jsou

schopny vyiadiovat pťedpokládanÝ mytickÝ smysl pohádkového obrazu.
Erben dává z toho hlediska pŤednost tzv. kouzelnjrrr pohádkám. Za po-
hádkovlmi bytostmi a děii spatfuie síly a děje odehrávaiící se v pŤírodě
v pruběhu roku. Tak napi. v pohádce Dlouhll, Širokll a Bystrozrakll,v nť2
královic osvobozuje za pňispění pomocník{r princeznu z moci černokněŽní-
kovy. měl děj jinotajně vyjaďovat osvobození bohyně |éta ze zajetí zimy
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čina kletba). Všecky tyto látkn ať jiŽ jsou pťrvodu jakéhokotiv, zpracovává
bďaďckjm zprlsobem. Tento zpťrsob neomezuje jen na prostiedky lidové
balady' využlvá i baladické traďce ewopskj'ch literatur z konce 18. a po.
čátku 19. století (Biirger, Goethe, Schiller, Mickiewicz aj.).

Erbenova balada piedvádí lidské osudy v dějovfch, většinou ďalogizo-
vanj,ch scénách. Vzájemnou spojitost jednotlivfch vfievir navozttjí zpta-
viďa určité opakující a vracející,se motivy. Tyto prostŤedky svou názot.
ností (často pŤÍmo zvukomalebnou) spoluvytváiejí atmosféru napětÍ, která
ie dána tajemstvím lidského osudu, postavením člověka do sďedu sil ovlá-
dajících ňád piírody a morálku lidského jerlnání. V duchu lidovébo mftu
isou ťyto síly často zosobĚovríny, popčípadě se projevují tajemnjrm, zázÍač-,
nfm ptrsobenÍm. Někde autor sám vyslovuje pravdu zákona nebo morálky.
Uprostňed takto daného světa pÍedvádí bďada osudy svfch hldinťl drana.
ticky. Básnicky zformované pocity očekávání, pčedtuchy, naděie, touhy
sďídají pocity stfachu' hrťrzy, tragického poznání nebo áchrann vykoupent.

Jen vfiimečně se tato balaďčnost rozvíjí jako uskutečĎování pŤedem
daného osudu. Tak ve Štědrém dnu se běhern roku vyplní věštba, kte
jedné dívce pŤedpověděla svatbu a druhé smťt. Dva protikladné lidské
osudy, štěstÍ a neštěstí, jsou tu spojeny opakujícím se motivem Štědrého
večera, ',tajemného svátku.., kterj'na počátku vyvolává atmosféru očeká.
váď' touhy dozvědět se budoucnost, kdeŽto na konci atmosféru naplněného
pozrÁni' které nutí hodnotit minulost i s jejími tragicklmi pŤípady. Také
ve Věšthgtli' z.abfvající se riděle.m obyvatel české zerrě, je vše vystaveno
čÍzeni osudu (',iisté a pevné jsou osudu kroky, co má se státi, stane se..)
a zákontrn stňídáď,,slzy.. s nadějí (,,a co den jeden v své pochová tokn
druhf zas na svět vynese..).

V ostatních bďadách vystupují do popiedí činy a rozhodovánl lidí, vytváií
se dramaťckj'konflikt, v němž se prověfuje zároveů lidské jednání i pravda
vyššÍho ákona, morálka m]itu, která stíhá provinění trestem. Tato provi-
něď plynou občas z nerimyslného porušení tajemného zákona piírodních
sil. Míšeď světa pozemského a nezemského (VodnIk), dvojí fotma existence
(v lidském těle a ve stromě - I/rba) vytváfejí situace, kde obnova rormováhy
znamená zuáfu. Vodníkova žena obejme svou matku, ale za to platl ztrátou
svého dítěte, malého vodníčka. Mužova snaha zrněnit osuderrr danou po.
dvojnost v životě své paní skácením vrby vede i k ieií smrti. ovšen bás.
nickost obou skladeb není dána jen tímto tragickjm naplněním ťádu. Kon.
frontace pozemskéb.o světa (zde matky a dcery) a 3y!16 yor{ního (vodníka
a vodníkovy Ííše) se děje v rytmu scén a názornj'ch pfedstav, v protikladu
rozdělenfch zájmi a citťr. A obdobně se ve Vrbě snaha orlhalit záhadu
v životě ženy, matky ďtěte, děje v postupném dramatickém procesu, kterf
je charakteristickf i pro závěr básně, v němž matčina láska k ďtěti pčeŽívá
její fyzickou smťt v prkfnkách kolébky a v píšéalkách z wbového pťoutÍ.

Nadpňirozené síly mohou zasahovat do lidskfch osudťr v pŤípadech, kdy
člověk sám porušuje piírodní zákony nebo morálku. lidského spolužití.

t,I Poleilnici matka, která ztratila t4lělivost k ďtěti' piivolá trestaiící moc

nadpťirozené si|y.Y Stlatebních košilích zoufďství nad ztrátou milého (,'mi-

ieuo z cizny mi vrať - aneb život m j náhle zkrať..) vyvolá návrat zemie-

ieho *il"o"", ale i dramaticky vystupůovanou cestu ke hňbitovu meá mrwé

" 
aiuei" zápas o záchranu života. Proti silám zla prisobt síly dobra. opíraií

se nejčastěji o kŤeséanskj' mftus, poďe něhoŽ kiestanské pokání mťtže vy-

volat'obrat, spasit, zachránit člověka. Děje se tak nejen ve Svatebních

košilích, a.|e i v Pokladu., v němž ie v rozpětí jednoho roku, v rrímci pověstí

o otvírání skal na Velkf pátek, prověŤena matčina láska k ditěti. Jedině
pokání, touba po božím odpuštění umožní odčinit vinu a získat zpět dítě.

Ňa velikosti pokání je za|ožun i konečná spása vraha a 1upiče ZáhaÍe

v nejrozsáhlejší skladbě Ztihoiwo lože. Ta je cele pojata jako ápas sil

pekelnfch a božích. Tento zápas je rozložen do mnoha vljevu umístěnÝcb

áo rozličnfch pčírodních i fantazijnich (peklo) scenérií. Síla božÍ moci ie
prokazována dvojím pňíběhem: spasení Záborovo ie umožněno spasením
poutníka, jenž si cestou do pekla a znamením kiíže vymtrže zrušení pisu'

i,*z j"i jeho otec pŤislibil peklu. (Poutníkovo a Záhoiovo jednáď bfvďo

často pojímáno a vykládríno jako skrytá polemika s Vilémovou vzpoufou

v Máchově Máji.)
o vítězství dobra a potÍestání zla rozhoduie však někdy i spravedlnost

pohádkového mjtu. Tak ie tomu ve Zlatbn kolooratu, v němž zloďrn od-
Lalují pohádkové zánačné síly (hlas z|atého kolovratu), nebo v zkratkově
baladickém Holottbku, v němž hlas svědomí pčekonává čas (',běží časy'
běŽí, rok iako hodina; jedno však nemizí: pevněé stojí vina..) zásluhou

,,piežalostného wkánÍ.. holoubka. Jedině v DceŤině kktbě se na odhalenÍ
zločinu a morálky balady nepodílejí zmytizované síly. ,,Květ, kterj.snímá
viny,.. ie hr4ince pňíběbu od počátku znám, jejl sebewažda ie dťrsledkem
spáchané viny, zabití dítěte. Děi probíhá v ďalogu mezi matkou a dcerou
a do mytické roviny se dostává teprve dcečinou kletbou, která obvirluie
matku ze špatného vychování.

Mnoho umělecké práce vložil Erben do pňipravovaného souboru ''rrá-
rodních českfch pohádek.. (v knižním vydání jako celek vyeházeji s titulem
České pohddhy teprve od r. 1905). Nďlo v nich o prostf ápis pohádkn
jak žila v lidovém prostŤedí. Erben rekonstruuje piedpokládanou klasickou
podobu této pohádky, a to jak ve zpťrsobu vypiávěni (v užití rivor|ních
a závěrečnj'ch formulí, v risporné a zobecnělé charakteristice postav' v pro-
komponování opakovanj'ch nebo stupĎujících se situací, v názornosti
symbolickfch jevtr a ďalogťr atd.)' tak v systému vj'znamfu které jsou

schopny vyjadŤovat pŤedpokládanf mytickf smysl pohádkového obrazu.
Erben dává z toho hlediska pŤednost tzv. kouzelnjm pohádkám. Za po-
hádkovfmí bytostmi a děii spatfuie síly a děje odehrávající se v pťírodě
v prťrběhu roku. Tak napč. v pohádce Dlouhll, Širohil a Bystrozrak!, v nlž
kráIovic osvobozuje za pÍispění pomocníkÍr princeznu z moci čemokněžní-
kovy, měl děj jinotaině vyjaďovat osvobození bohyně |éta ze zajet1 zimy
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(černokněžníka) iarnÍn sluncem (Hlovicem) za púsobeoí sil větnr (Dlou.
hého), vody (Ši!okého) a země (Bystrozrakého). V poMdce Tii zlaté olas1t
Děda-Všetlěfu je Děd-Vševěd totožnf se Sluncem. Osud pÍisouzenÍ kmo.
trani neutozenému Plaváčkovi se naplĎuje se ákonitostÍ' proti nÍž msmě
staví král svou moc a své pčíkazy. Plaváček zÍsM nejen princeznu, ďe i ďi
zlaté vlasy' zatímco kráI toužícÍ po ',živé vodě.. a ''mlaďcích iablcích..
pÍevezne osudově riděl pievozníka pŤes černé moŤe. U Erbena poMdka
není improvizovanjm lidovjm vyprávěnlm s nahoďle Íazenfmi motivy.
Dostďa perm tvar, promyšlenou motivaci a vjznamovou skloubenost,
která umožůuie pÍisuzovat postavám i pŤíběh{rm symbolickou platnost.
obdobně jako Erbeoova balada je i ieho poMdka ďlen ieho umětec}y
wŮrčího pŤÍstupu.

MÝtus byl pro Erbena básnickfm poukazen k základním vzt8húm'
které mají v ávotě člověka.obecnou platnost, ueávislou na historii' byl
proiwen vědomí o potÍebě morálďho Ťádu. oživení mltu bylo rotnan.
tickou obranou proti dějinnému vírvoji' rozkládajícímu tradi&í piedsavu
iednoty člověka a světa. Ale bylo zároveĚ obranou i proti násilnjm zrrratún
nastolovanfm reakcí. Ne náhodou byla Erbenova Kytice pociťována iako
odkaz na lidské a národnÍ hodnoty' ohroŽené bachovskfm absolutismco.

Otokar Fischer
/ 'L883-1938/

L|terárnÍ vědec' básník, dramatlk a pŤek|adatel; ve svfch
uměleckfch dílech se neustá|e vrace| k otázce vztahu jed|nce
k nadosobním hodnotám. Ye své práci kritické, teoretické
a hlstor|cké citllvě hleda| souvislost| mezi humanistickfmi
hodnotami minulosti a PŤítomnosti a pÍitom spojovat ku|turnÍ
oblast s aktuální sociální prob|ematikou. lako pŤekladatel
|ntegroval pÍední dí|a světového písemnictví do české kulturnÍ
sféry a sta! se tvŮrcem nové české pňekladatelské školy.

otokar Fischer se narodil 20. 5. 1883 v Kolíně, kde také začal studovat
gymnázium. Po maturitě se zapsď na pražské české i německé univerzitě.
Germanistická stuďa zakončil doktorátem v Berlíně r. 1905. Po stuďích
pracoval v Univerzitní knihovně v Ptaze a pňipravovď se na univerzitní
dráhu. Roku 1909 se stď docentem, později profesorem dějin německé
literatury na Karlově univerzitě. Často byl zván k pŤednáškám na zahra.
niční fakulty a na vědecké kongresy. Pňed válkou byl jednu sezÓnu drama.
tÚgem Národniho ďvaďa, v l. 1935-38 vedl jeho činohru. od r. 1907
pÍrsobil jako ďvade|ní referent, nejdÍíve v Pňehledu, pak v České revui,
Národních listech, Právu lidu, Lidovfch novinách ai. Byl jedním z re.

daktorťr Almanachu na rok |9|4. Zerrtše| nečekaně L2. 3. L938 na srdeční

mrtvici po zprávě o okupaci Rakouska nacistickfm Německem.

v poezii i dranatu se Fischer zprvu soustÍedil k problematice individua'

ietro vniďnich rozpor(r i k jeho postavení uprostied času a doby. V prvém

oudout, začÍnajícím básnickou sbírkou Kr lozlsní věta (|9L|) a končícím

sbírkou Hlasy (L923), je klasicky uměiená reflexírmí poezie rozklenuta

mezi obtary romantického titánství, inďvidualistického gesta a pocity tíživé

samoty a deziluze. Po aěkolikaleté odmlce nabyla Fischerova poezie nové

podoby (sbírky Poki!ne,L934; Rok,!935:' Host,L937 aj,), Dňívější zabledění

áo ':"c. osobní sféÍy ustupuie a autoÍ se snaŽí prolnout osobní riděl s nad-

osobním děním. Nové Životní obsďry obievuie v piírodních' rodinn ch

a rodovj'ch zážitcich, |ež se stávaií základem mravního postoje subiektu'

kter1f brání proti baÍbaÍství humanitď hodnoty ewopské kultury. Fiscbe-

rova meďtativni poezie směÍovala k stále větší pčednětnosti' k intelektuální

vfstavbě protfiadrrfch obraztr, k lapidárnímu zakončování rivahovfch

partií.
V divadelní tvorbě se Fischer soustieďl nejprve k dramatu osamoce-

ného, vniďně rozporného individua, které ápasi sÍrmo se sebou i se světem

1tragédie Pienystotlci, t9|8; Hérakles, L9|9). Hérakles rozvíií drama ti.

iao'wt, které se tozpílá k nadlidskfm rikoltrrn, ďe je stále rozrušováno

vnitčními citovjrni rozpory a neklidem. Pozděii se napětí Fischerovfch

dramat pŤesunuje z individua na společenské dění' na otázky poslání

a smyslu revoluce' na vztah mezi činem iedince a logikou děíin. Jeho nei-

vfznamněiší bra, tragédie otroci (1925), ie vystavěna na konfliktu Spartaka

s-fumem. Proti věčně se stŤídajícím tyraniím a rebeliím, jež ploď nové

tyranie, chce dramatikťrv Spartakus uskutečnit sen o spravedlivé, svobodné,

humánní společnosti, ďe ieho irsilí se ukáže pŤíčinou porážky revolty otroktr.
Z Fischirovy rozsáttlé tvorby lsou nejvfznamrrěiší práce literáměhisto-

rické a teoretické' čerpaiící zejména z děiin české a německé literatury'
a pojednánt o otázkách divadla a dramatu. Hluboké znalosti ewopského
divadla i světové dramatiky se projevily v Íadě kritickfch studií' z nichž
uspočádal jen jeden vfbor (K dtalnatu, 1919). v.recenzích a rivaMch

Fischer kombinovď teoretickj' pŤístup s kritickou analj'zou textu nebo
inscenace. Kritiky a stuďe právě tak |ako práce o ěinobče Národního

divaďa do r. 1900 i o pražskfch ďvadlecb v l. 1882-1934 jsou svědecwím
autorova trvalého sepětí s českjm ďvaďen, s ieho historií i pŤítomností.

V literáměvědné lráci se Fischer zprvrr orientoval na monografickj'
vj'zkum autorťr německé romantiky (Heinrich oon Kleist a jeho dílo' L9l2i
Friedrich Nietzsche, |9L3i Heine, 1923_24). Zejmérn monografie o básní-

kovi Knihy písní patčí v rozsáhlé heinovské literatuŤe stále mezi zákla.lní
prameny. V prvém svazku Fischer duchaplně rekonstruuje básníkťrv Život'
v druhém analyzuje jednotlivé texťy. v této práci již Fischer uplatnil
vÍsledky svfch rivah o možnosti vyrrŽití psychologickfch metod v lite-
rárněvědném bádání, iejichŽ historickf nástin podal ve studii Otdzky lite-
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(černokněžnÍka) iarním sluacem (královicem) za p sobení sil větnr (Dlou-
bébo), vody (Šfuokého) a země @ystrozrakéňo). V poMdce Tii zbté o|a$,
Děda-Všetlěila je Děd-Vševěd totožnf se Slurrccm. Osud piisouzeof kmo.
tÍami neulozenénu Plaváčkovi se napláuje se ákoďtostÍ, Prcd nÍž mamě
stavl král svou moc a své pŤikazy. Plaváček získá neien princeznu, ale i tii
zlaté vlasn zatÍmco král toužÍcÍ po 'livé vodě.. a '"Elaďďch iablcích..
pievezne osudově riděl pÍwoznÍka pÍes čecné moňe. U Erbena pohttdke
není improvizovanjm lidovlm vyprávěním s nahoďle iazenfmi motivy.
Dostďa permf war' pronyšlenou motivaci a v:Íznamovou skloubenost,
která umožůuje pňisuzovat postavám i pňÍběhtrm symbolickou platnost.
obdobně iako Erbenova balada je i jeho pohádka ďlem ieho umělecky
tvÍrrčlho pÍÍstupu.

MÍtus byl pro Erbena básnickfm poukazem ft 2{|l6r|n{m vzt8húm'
které maií v ávotě člověka.obecnou platnost, neávislou na historii' byl
projwem vědomÍ o potiebě norálního Ťádu. oživeoÍ mltu bylo ronun-
tickou obranou proti dějinnénu ví'voji' rozkládajícímu traďčnÍ piedstavu
iednoty člověka a světa. Ale bylo zároveů obranou i proti násilnÍm zvratún
nastolovanfm reakcÍ. Ne náhodou byla Erbenova Kytice pociťována iako
odkaz na lidské a náro<|ní hodnoty, ohrožené bachovskfm absolutismen.

Otokar Fischer
/1883-1938/

L|terárnÍ vědec' básník, dramat|k a pÍekladatel; ve svfch
uměleckfch d|lech se neustále vracet k otázce vztahu jed|nce
k nadosobnÍm hodnotám. Ye své PráGi kr|tická teoretlcké
a h|storlcké cltllvě hledal souv|slostl mezi humanistickfml
hodnotaml minulosti a pňítomnosti a pŤitom spojovat ku|turnÍ
ob|ast s aktuální sociá|ní prob|ematikou. |ako pŤek|adate|
lntegroval pňední díla světového písemnictví do české kulturní
sféry a sta! se tvúrcem nové české piekladatelské školy.

otokar Fischer se narodil 20.5. |883 v Kolírrě, kde také začal studovat
gymnázium. Po maturitě se zapšal na pražské české i německé univerzitě.
GermanisticM stuďa zakončil doktorátem v Berlíně r. 1905. Po stuďícb
pracovď v I'lniverzitní knihovně v Ptaze a pňipravoval se na univerzimí
dráhu. Roku 1909 se stal docentem, později profesorem dějín německé
literatury na Karlově univerzitě. Často byl zván k pčednáškám na zahra-
nič:rrí fakulty a na vědecké kongresy. Pied válkou byl jednu sezÓnu drama.
tuÍgem Národního ďvaďa, v l. 1935-38 vedl jeho činohru. od r. 1907
pÍtsobil iako ďvade|nt referent, nejdčíve v Pčehledu, pak v České revrri,
Národních listech, Právu lidu, Lidovfch novinách aj. Byl jedním z rc.

daktorťl Almanachu na rok |9L4. Zemše| nečekaně L2.3. L938 na srdeční

mrtvici po zprávě o okupaci Rakouska nacistickfm Něneckem.
V poezii i dramatu se Fischer zprvu soustiedil k problematice inďvidua'

jeho vnitŤnícb Íozportr i k ieho postavení uprosďed času a doby. V prvén

oudout, začÍnaiícím básnickou sbírkou Kr lotlswí wěta (l9ll) a končícím

sbírkou Hlasy (|923), ie klasicky uměiená reflexÍvď poezie rozklenuta

fiezi obtazy tomantického titánství, inďvidualistického geste a pocity tíživé

samoty a deziluze. Po několikaleté odmlce nabyla Fischerova poezie nové

podoby (sbírky Poledne,l93|i Roh,!935i Host,|937 ai.). DiÍvější zahledění

áo rizce osobní sféry ustupuie a autor se snaží prolnout osobní riděl s nad-

osobním děním. Nové životní obsďry objevuje v pŤirodních, ror|innÝch

a rodovfch zážitcich, jež se stávaií základem mravního postoje subiektu'

kterj' brání proti baÍbaÍswí humanitní hodnoty ewopské kultury. Fische-

rova meditativní poezie směiovďa k stále větší pčednětnosti' k intelekturílní

vfstavbě protikladnfch obraztr, k lapidárnímu zakončovánÍ rivahoyÍcb
paltií.

V ďvadelní worbě se Fischer sousďeďl nejprve k dramatu osÍrmoce-

ného, vnitŤně rozporného individua, které zápasí snmo se sebou i se světern
(tragédie Pianyslotsci, |9|8:, Hérak|e'l, 1919). Hérakles rozvíií drama ti-

tánství' které se rozpíná k nadlidskÍm kolťrm, ale je stále rozrušováno
vnitŤními citovjmi rozpory a neklidem. Pozděii se napětí Fischerovfcb
dramat pčesunuje z inďvidua na společenské dění, na otázky posláni

a smyslu tevoluce, na vztah mezi činem jedince a logikou děiin. Ieho nei-
vfznamnějšt hra, tragédie otroci (|925), ie vystavěna na konfliktu Spartaka
s Římen. Proti věčně se sďídaiícím tyraniin a rebeliím, |ež ploď nové
tyranie, chce dramatiktrv Spanakus uskutečnit sen o spraveďivé, svobodné,
humánní společnosti, ďe ieho risilí se ukáže pŤíďnou porážky revolty ouokťr.

Z Fischerovy rozsáhlé worby jsou nejvfznannější práce literárněhisto-
rické a teoretické' čerpaiíci zeiména z dějin české a německé literatury'
a pojednáni o otázkách divaďa a dramatu. Hluboké znalosti ewopského
divadla i světové dramatiky se proievily v ťadě kritickÝch studií, z nichž
uspoňádal jen jeden vfbor (K dranatu,1919). v.recenzích a rívahách
Fischer kombinoval teoretickj, piístup s kritickou analjrzou texnr nebo
inscenace. Kritiky a studie právě tak jako práce o činohie Národního
divaďa do r. 1900 i o pražskfch divaďech v l. 1882-1934 isou svědectvím
autorova trvalého sepětí s českjm ďvaďem, s jeho historií i pŤítomností.

V literárněvědné práci se Fischer zprvrr orientoval na monografic\f
v zkum autorťr německé romantiky (Heinrich oon Kleist a jeho dílo' |9L2;
Frieilrich Nietzsche, 19l'3i Heine, |923-24). Zejména monografie o básní-
kovi Knihy písní patií v rozsáhlé heinovské literatuie stále mezi zríkladní
prameny. V prvém svazku Fisďrer duchaplně rekonstruuje básníkťrv život,
v druhém analyzuje iednotlivé texťy. V této práci iiž Fischer uplamil
vfsledky svfch rivah o možnosti vyrržití psychologickfch metod v Iite-
rárněvědném bádání, iejicM historick;|' nástin podal ve satdii Otdzky lite-
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rdrni psychologie (1917). Literárněvědnf vj'zkum se má opírat o filologickf
rozbor, ale q znam literámí psychologie spočívá v tom' že podstatně pči-
spívá ke zjištění, v čem je jeďnečnost umělce a zvláště osobitost jeho díla.
Badatel se tak soustťeďrje k tvurčímu procesu, k specifikaci osobnosti
a jejího projevu. V souborech autorov!'ch literárních stuďÍ Dzše a slcao
(L929) a Slozso a soět (|937) se proto spojuje risilí o proniknutí k osobnosti
tvťrrce s precizními rozbory formální v1i'stavby textu i s rivahami o tématech
stojících na pomezí literárněvědného zkoumání a postupťr jinfch věd.

Několikrát se Fischer vracel k tématťrm z teofie pŤekladatelství, projevil
se tu nejen jako teoretik, ďe také jako zkušenf praktik. Pčekládal zejména
z němčinn a|e též autory francouzské, španělské, ruské aj., poezii, prÓzu,
drama i filozofické spisy (Nietzsche). Vrcholná díla moderního českého
pŤekladatelství však Fischer vytvoŤil v pňevodech světové poezie (Goethovo
ďlo, zejména lyrika a Faust,Yi7|on ai.). Jeho piekladatelské principy veďy
k vytvoňení nové školn která znamenala trvalé piekonání lumírovské tra-
ďce na tomto riseku tlm, že zďttaziova|a jazykovou oproštěnost a piiroze-
nost pčekladu; pozomost věnovala pňedevším smyslu díla, a nikoliv do-
slovnosti, celku, a nikoliv detailu.

Josef Václav Frič
/ t829-1890 /

Básník, publicista a po|itik' vf,razná osobnost revotuěních událostí
roku |848. Jeho literární tvorba i rozsáhlá činnost veňeiná
vyrústaly z radikálně demokratickfch ideálú a z romantické touhy
po činu ve jménu vlasti a svobody.

Frič prožil bouilivf život. Naroďl se 5. 9. |829 v Praze jako syn
národně uvědomělého advokáta a liberáIního politika. Vystudoval gymná-
zium' v r. 1846 bez vědomí rodičir odejel pies Hamburk do Lond1ina a po
čase do PaÍíže' kde se seznámil s polskjnri emigranty. Po náwatu do Prahy
ho ze studia práv vytrbly revolučrrí události r. 1848, jichž se vášnivě a
dobrodružně ričastnil politicky, literárně i se zbraní na pražsk1ich bariká-
dách. Vedle K. Sabiny a E. Arnolda byl tehdy devatenáctiletj' Frič vedou-
cím pňedstavitelem radikálně demokratického programu. Po poráŽce
revoluce uprchl pťed zatčením do Vídně a do Záhiebu a krátce se ričastnil
na Slovensku bojťr proti Maďarrim, pro zranění se vrátil do Prahy a hned
se podílel na piípravách povstání. Byl zatčen a odsouzen na l8 let do žaláŤe.
Po amnestování r. 1854 se vrhl znovu do literární a organizační práce.

Rychle pňipravil almanach Lada-NiÓla (1855), jenž byl sice umělecky
nezra m, ale prvním a vltazně polemickjn projevem nové literární gene-

race a její umělecké orientace. objevil se v něm napi. V. Č. Benď, Anna

šaavsya, pozděiší Fričova manželka, pňispěla do něho i B. Němcová;

iiíe ." kromě vlastních básní a prÓz otiskl i svťrj pieklad Heinovj'ch verštr.

iako zákba tvorby byla proklamována ,,k činťrm pobádající touha.. a sku-

ieční' proŽitek.
riiouyt brzy opět zatčen (1858), internován v tehdejším Sedrrihradsku'

a jakmile mu bylo dovoleno opustit rakouské hranice, odjel do ciziny.

Pr:rsobil iako novinái, psal verše a prÓzu, vydával rÍrzné časopisy a vyrržíval

íaždé pÍi|ežitosti k politickjm jednáním. Žil v Londjně, kde se mj. setkal

s ruskjm revolucionáčem Gercenem, vPaÍ1ži,v Berlírrě (za prusko-rakouské

války tam jednal o českou samostatnost), v Pešti, v ZáhÍebu, v Peuohradě'

v Římě a jinde. odloučen od rodiny stále udržoval spojení s domovem

a občas se potají vracel, než mu bylo r. 1879 povoleno ztlstat v Ptazei

zerrie| 14. 10. 1890, ,,muŽ, hrdina - ale do posledního dechu dítě..' jak ho

charakterizoval v nekrologu Neruda.
Fričova literární práce, mnohostrarrná a roztííštěná' vztahovala se těsně

k ieho životu a k jeho čirrnosti politické. Trva$m vfchoďskem poezie mu

byl velkÝ životní sen, kteď ho neustále pobízel k aktivitě. V počátečních

verších vláďy ovšem ideály subjektivní, mladické, titánské a neiasné'
a srážďy se se stísněnÍmi národními poměry; české poměry cMpal básník

iako ,,mthavÍ osud.. a konflikty s ním vzrušeně vyslovovď, napň. v lrickém
zápisníku Rozpravy iluše, p|ném rozpornj'ch a neustálenfch cit{r zmítanfch
spádem událostí. Tyto básně byly pak zčásti zabrnuty do iediné Fričovy
sit,ky Vfubo, bdsní (L86L), vydané v Ženg . NeivÝznamnější básnickou
knihou jsoll Pímě z bašty, dokončené L862, za autorova života však nevy-
dané. V těchto časovj'ch a politiclc!,ch básních, za|ože ch na iečnickém
patosu a na citově zaujatémpoměru k tématu, vywríiel Frič poezii otevÍeně
agitačního typu. Její ostrá ritočnost byla umožněna tím, Že vznikala mimo
dosah cenzury; verše byly adresovány jako v|zw z vězení a hlavně potom
z vyhnanství do vlasti, aby burcovaly aktivitu.

Rozmanitá čirrnost Fričova pokračovala i pozděii za dvacetileté emigrace.
Zahrnuje lyriku i drobné epické básně, dramata i povídky, pčeklady'
informace o literatuŤe a o věcech časov.fch. Avšak básnickf rrÍvoi FriěÍtv
jako by se bez čerstvého styku se životem doma zastavil. Vfznarnné byly
až čtyčdílné Paměti (1884-8?), ptotože se wacely zase hlavně k wcholnému
riseku autorova života. Frič v nich zachytil své zážitky, pozorování, myšlen-
kov a literární vjvoj od raného m|ádl až do odchodu do vyhnanství;
dukladně vylíčil zvláště svou činnost v 1. 1848-49. V jeho pestrém vyprá.
vění ožily klíčové i epizodní události a postavy 40. a 50. let, atrrosféra
pražského kulturního a společenského života, prostiedí raďká{ních studen-
tir i oficiálních mluvčích národa, tehdeiší literární vztahy, politické pied-
stavy a spory. Na všechno vzpomínal opět s polemickjm zápďem a z hle-
diska člověka věrného starjm idejím, s nimiž si však pŤipadal v nov!'ch
poměrech stále víc zklamrín a osamocen.
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rtimí psycholegie (l9l7). Litefáměvědnf vfzkum se má opírat o filologick$
rozbor, ale vj'znam literární psychologie spočívá v tom, že podstatně pňi-
spívá ke zjištění, v čem je jedinečnost umělce a zvláště osobitost jeho díla.
Badatel se tak soustieďuje k tvirrčímu procesu' k specifikaci osobnosti
a jejího projevu. V souborech autorov:Ích literárních studií Daše a slwo
(|929) a Slooo a saět (|937) se pťoto spojuje risilí o proniknutí k osobnosti
tvťrrce s precizními rozbory formální v]|'stavby textu i s rivahami o tématech
stoiících na pomezí literárněvědného zkoumání a postupťr jinfch věd.

Několikrát se Fischer vracel k tématťrm z teorie pčekladatelství, projevil
se tu nejen jako teoretik, ďe také jako zkušenj'praktik. Piekládal zejména
z němčiny, ale téŽ autory francouzské, španělské, ruské aj., poezii, prÓzu,
drama i filozofické spisy Q.{ietzsche). Vrcholná díla moderního českého
piekladatelství však Fischer vytvočil v pťevodech světové poezie (Goethovo
ďlo, zejména lyrika a Faust,Yi|lon ai.). Jeho pčekladatelské principy vedly
k vytvoňení nové školn která znamenala trvalé piekonání lumírovské tra-
ďce na tomto riseku tím, že zd{rrazůovala jazykovou oproštěnost a pŤiroze-
nost pťekladu; pozornost věnovala pňedevším smyslu díla, a nikoliv do.
slovnosti, celku, a nikoliv detailu.

Josef Václav Frič
/ t829-1890/

Básník, publicista a politik, vfrazná osobnost revotučních událostí
roku |848. Jeho literární tvorba i rozsáh|á činnost veňejná
vyrústaly z radikálně demokratickfch ideá|rt a z romantické touhy
po činu ve jménu v|asti a svobody.

Frič prožil boďlivf život. Narodil se 5. 9. |829 v Ptaze jako syn
národně uvědomělého advokáta a liberálniho politika. Vystudoval gymná-
zium, v r. 1846 bez vědomí roďč{r odejel pies Hamburk do Lond'na a po
čase do PaÍíže' kde se seznámil s polskjmi emigranty. Po náwatu do Prahy
ho ze stuďa práv vytrhly revoluční události r. 1848, jichž se vášnivě a
dobrodruŽně ričastnil politicky, literárně i se zbraní na praŽskj'ch bariká-
dách. Vedle K. Sabiny a E. Amolda byt tehdy devatenáctiletj' Frič vedou-
cínn pŤedstavitelem radikálně demokratického programu. Po porážce
revoluce uprchl pčed zatčením do Vídně a do ZáhŤebu a krátce se ričastnil
na Slovensku bojtr proti Maďarirm, pro zranění se vrátil do Prahy a hned
se podilel na pňípravách povstáni. Byl zatčen a odsouzen na 18 let do žaláňe.
Po amnestování r. 1854 se whl znovu do literární a organizační práce.

Rychle pčipravil almanach Lada_NiÓta (1855), jenž byl sice umělecky
nezralfm, ale prvním a vlrazně polemick1im projevem nové literární gene-

,nce a jeii umělecké orientace. obievil se v něm napŤ. V. Č. Benď, Anna

ěi,^,"ia, pozdější Fričova manželka, pňispěla do něho i B. Němcová;

i'ie ." kromě vlastních básní a prÓz otiskl i sviri pieklad Heinovj'ch veršťr.

iako zákna tvorby byla proklamována ,,k činťrm pobádaiící touha.. a sku-

ietnÝ prožitek.-- 
r'iíuvt brzy opět zatčen (1858), internován v tehdejším Sed:rrihradsku'

a jakmile mu bylo dovoleno opustit rakouské hranice, odjel do ciziny.
písorit jako novináč, psal verše a prÓzu, vydával rťrzné časopisy a využíval

í^,zae prit"zi,osti k politick'm jednáním. Ži\ v Londjně, kde se mi. setkal

s ruskfm revolucionáŤem Gercenem ,v Pašiži,v Berlíně (za prusko-rakouské

války tam jednal o českou samostatnost), v Pešti, v ZálnÍebu, v Petrohradě'

v Římě a jinde' Odloučen od rodiny stále udržoval spoieď s domovem

a občas se potají vracel, než mu bylo r. 1879 povoleno ztrstat v Ptazei

zerr e| 14. 10. 1890' ,,muž, hrdina - ďe do posledního dechu dítě.., iak ho

charakterizoval v nekrologu Neruda.
Fričova literární práce, mnohostranná a foztiíštěná' vaahovala se těsně

k ieho Životu a k jeho ďnnosti politické. Trvaljm yÍ,chodiskem poezie mu

byl velkf Životní sen, kterjl ho neustále pobízel k aktivitě. V počátečních

verších vláďy ovšem ideály subiektivní, mladické, titánské a neiasné,
a sráŽely se se stísněnÍmi národními poměry; české poměry cMpal básník
jako ,,mlhaq|' osud.. a konflikty s ním vzrušeně vyslovoval, napň. v lyrickém
zápisníku Rozprally ihuše,p|ném, rozporn!,ch a neustálenÍ'ch citÍr zmítanfch
spádem událostí. Tyto básně byly pak zčásti zahrnuty do iediné Fričovy
sbítky V bor básni (L86l), vydané v Ženevě. Neidznamnější básnickou
knihou isol Píně z bašty, dokončené 1862, za autorova života však nevy-
dané. V těchto časovj'ch a politickfch básních, za|oženfch na iečnickém
patosu a na citově zaljatémpoměru k tématu, vytváiel Frič poezii otevieně
agitačního typu. Její ostÍá ritočnost byla umožněna tím, Že vznikala mimo
dosah cenzury; verše byly adresovány iako vlzw z vězení a hlavně potom
z vyhnanství do vlasti, aby burcovaly aktivitu.

Rozmanitá činnost Fričova pokračovala i pozděii za dvacetileté emigrace.
Zahmuje lyriku i drobné epické básně, dramata i povídky' pieklady'
informace o literatďe a o věcech časovj,ch. Avšak básnickÝ tÝvoi Frič(tv
jako by se bez čerstvého styku se Životem doma zastavil. Vfznamné byly
až čtyčdílné Paměti (1884-87), protože se vracely zase hlavně k wcholnému
riseku autorova života. Frič v nich zachytil své zážit|<y, pozorování, myšlen-
koqf a literární vjvoj od raného rrládí až do odchodu do vyhnansM;
dukladně vylíčil zvláště svou činnost v l. 1848-49. V jeho pestrém vyprá-
vění ožily klíčové i epizodní události a postavy 4o. a 50.let, atmosféra
pražského kulturního a společenského života, prostčedí radikrílnich studen-
ttr i oficiálních mluvčích národa, tehdejší literární ztahy' politické pŤed-
stavy a spory. Na všechno vzpomínal opět s polemickjm zápalem a z h|e-
diska člověka věrného starjm ideiím, s nimiŽ si však pŤipadal v nov!'ch
poměrech stále víc zklamán a osamocen.
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František Gellner
/  t881-  19I4 /

BásnÍk a proza|k, pňÍslušnÍk skrip|ny básníkrl z poéátku tohoto
století' ovllvněnfch anarchist|ckou revoltou. Spolu s niml us!|ovaI
o sblíženÍ poczlc s každodennÍm životem, v|děnfm z hlediska
p|ebejského demokratismu. Bohémskf postoj a básnická spontánnost
up|atněné |ak v osobnÍch |yr|ckfch vyznánÍch, tak v politlcké sat|ňe,
ktcrou silně ov||vnila básníkova spolupráce s nov|nami, vedly ke
krajnímu oproštěnÍ poezie" V novinách se také rozvinul Ge|lnerrlv
talent kresllÍe a karikaturlsty.

František Gďlner se naroďl v Mladé Boleslavi 19. 6. 188l. Jeho otec,
drobnf podnikatel a obchodnÍk' zchuď, udržel si ien rnďj' krámek a pro-
dával na trzích. V l. 189r-99 vystudoval Gellner v Boleslavi gymnázium.
V rozporu s jeho ájmn iež se záhy zaměčovaly k vftvarnictví a literatďe
(už r. 1896 otiskl v časopise Švanda dudák humomou báseĎ) poslďa ho
rodina na techniku do Vídně' odkud pÍešel na báĎskou akademii v PŤíbra-
mi. Daleko se ve studiícb nedostal, vedl bohémskf ávot chudého a ne-
ukázněného studenta. Už ve Víáni se tičas it anarchistickfch schírzí'
odtud zahájil i spolupráci s Neumaonovjm Novfm kultem. Za pňíbram-
skébo pobynr se stal pfíslušníkern kruhu revoltuiícÍch literátŮ kolem St.
K. Neumanna. Zailaa| gg g annrghigtické bnutí' posuzoval ie však stčÍzlivě
a se vzr(rstaiící skepsí. R. 1905' po ukončenÍ jednoroční vojenské služby,
odjel Gďlner do Mnichova studovat malíÍswí' avšak už tďrož roku pčešel
do Pďíže. Získávď tam obživu kresbami pro satirické časopisy. S krátkou
pŤestávkou r. 1908, kdy se wátil na čas do Čech, a nedlouh1|'ch studiÍ na
malíŤské akademii v Drážďnnech (t909) setrvď v Pďíži aždo r. 191l. Tento
rok znamená v Gellnerově životě i díle ásadní pÍelom. Jeho piítel básnÍk
St. K. Neumano opatĚil tehdy Gellnerovi extemí práci v brněnskfch Lido-
vfch novinách. Gellner se brzy stal stál'm redaktoren, zanechď nadobro
bohémského života a všechny síly soustňedil k literární tvorbě' jež se náhle
rozbíhá mnoha směry. V novinách tiskl veďe veršovan''ch satir' feietonťr'
povídek' Íonálu na pokračování a lyriky také populární kresby na aktuá,Iní
politická témata. Z tohoto plodného pracovního soustÍedění vyrvala Gelloe-
ra světová vá|ka. Za ristupu hali|gki fÍonty v záÍi L9|4 byl prohlášen za
nezvěstného.

V prvních dvou lyridrfch sbírkách.Po nás at pfijde potopd (l90l) a
Rdostí žioota (L903) vycMzí Gellner z bezprostiedních osobních záži.rki.
Č,asto je piedkládá čtenáŤi tak, aby vznikl dojem, žebéží o syrovf zázlamz
iako by se ávotní zkušenost pieoesením do básně skoro neproměnila.
Básník t n dává naievo, že tuto konkrétní zkušenost pokládá za závabě1gí
a hodrrotnější než jakfkoli umělf literární tvar' jenuž by ji musel pŤizpťt.
sobit a v němž by ztratila svou bezprostŤednost. Smysl této zdťrrazllované

,protiliterárnosti* byl ovšem ároveĎ i ,Jiterární..: Gellner se takto vyma-
Ďovď ze schémat pŤedchod poezie dekadentní (ieilž stopy isou na ieho ra-
nj'ch verších dobÍe patrné) a stavěl se proti patosu básnlkÍt symbolistic-
t<fch; zároveĎ otvíral l1nice novou tematiku, těsněji souvisejÍcí se soudobfm
životem' a také nové možnosti šokujícÍch stylistickfch efektťt' vyplÍvaiÍcích
z užití knině nepoetickfch slov a motivťr. Gellner se tak hlásil k traďci
lyriky Heinovy a rané worby Nerudovy a lMacharovy' iež ve své době zna-
menaly obdobnf prťrlom k bezprostiedním ážitkťtm a vnržívďy k tomu
i podobnfch prostŤedkťr iako Gellner.

Za těchto okolností ie tenatika Gďlnerovfch básnÍ z počátku století do
zn;aélé mÍry 4ána okruhem zkušenostÍ nerispěšného studenta' bohéma'
pijáta a nekoďormďho umělce, kterí'm ieiich autor tehdy skutečně byl.
V uspoŤádáď volného lyrického deníku obievují se sceoérie hospod' kavá-
ren, kabaretťr a nočrrích u|ic, záznamy prchavfch lásek' vylíčenfch s krutou
otevieností jako vftučně sexuáIní vzta^by a také se svou trapnou dohrou na
klinice pohlavních chorob. Gellner tu vědomě provokuje maloměšťáckou
spoiádanost a životní prťrměr' kterf je v těchto knížkách nenávistně zesměš-
Ěován i se svjmi idály vlastenecwí, rodiny a rispěšné kariéťy. Formy a
argumentace této kfitiky isou racionalistické; ieií intenzita a nespoutanost
svědčí o mocnfch zdrojích citovfch. Cit se ostatně plně ozfvá i v bolestnfch
zpověďch bezradnosti a v několika básďch inspirovanfch iedinÍm mi.
lostnfm vztabem' v němž byl Gellner zainteresován cďou bytostí' ďe ienž
zirstal nedowšen a jen z.násobil vědomí osanělosti a ávomího ztroskotán|.

Gellner si nedělá iluze aoi o bohénském ávotním postoii' zabrnuie ho do
své racionalistické kritiky a ukazuje ieho bezvfchodnost; skepticky se stavÍ
i vitči anarchistickjm teoriím a programŮm' jejichž ohlas se objevil v ně-
kolika básnÍch první sbírky. V těchto jednotlivfcb básďch revolucionizujÍcÍ
rn.fznam Gellnerovy lyriky nezáleží; ten vi.{i-e v intenzitě jeho risilí
o neiluzívní viděď skutečnosti' v bezvfbradné upŤímnosti, s níž pčedveď
svitj vlastní osu{ vnitfuí ÍozÍ'ory tdentované osobnosti, iež odmítla
vyhovět konvenčnÍm životním normám' ale tím také ztratila možnost
pozitivně uplatnit své schopnosti. V tomto ohledu majÍ Gellnerovy
lyrické zpověď svou dobovou typičrrost. Projerruje se v nich stanovisko
člověka' kter!' mtrŽe volit pouze mezi šosáctvím a bohémou, mezi jed-
notvárnjm existovánín anonymní součástky společenského suoie a
vyděděncovou nejistotou a nezakotveností. Odtud i pocity absurďty' jeŽ
provázejÍ honbu za pochybnjmi 'gadostmi života,, a jež zfuovei dÁvajL
básníkovu pohledu pronikavost a kritičnost.

Gellnerovy básně jsou srozumitelné a vycbázej| ze zkušeností dostup-
nÝch širokírm &enáÍBk n vrstvám. Ieiicb stylová vlstavba pčitom naprosto
není primitivní. Vfchoďsken ie bezprosďední mluvenf projev' často sty.
lizovanf jako vyprávění; obievuií se běhé hovorové obraty a formule
z hovorové Íeči nebo žumďistiky. Osu básně často tvoĚí jednoduchÝ pňíběh.
Do těchto mlurmích projevťr se mísÍ náznrky písně, které stupůují kultuÍně
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František Gellner
/ t881-1914/

B&nÍk a proza|k, pÍísIušnÍk skriplny básníkŮ z počátku tohoto
století' ovllvněnfch anarchistickou revoltou. Spolu s nimi usltoval
o sb|ÍženÍ pocz|c s každodenním živoiem, viděnfm z hted|ska
plebeiského demokratlsmu. Bohémskf postoj a básnlcká spontánnost
up|atněné iak v osobnÍch lyrickfch vyznáních, tak v po|itické satlÍe,
kterou sllně ovlivnila básnÍkova spo|upráce s noYlnami, vedly ke
krajnímu oproštění poezie. Y novinách se také rozvinul Gellnerúv
talent kres|íŤe a karik.tur|sty.

František Gďl,ner se narodil v Mladé Boleslavi t9. 6. 188l. Jeho otec'
drobnf podnikatď a obchodník' zchuď, udržel si ien malÍ krámek a pro-
dával na trdch. v l. 189l-99 vystudoval Gellner v Boleslavi gymnázium.
V rozporu s jeho zájmn ieŽ se áhy zaměčovaly k vjwamictví a literatuie
(už r. 1896 otiskl v časopise Švanda dudák humomou báseů) poslďa ho
rodina na tecbniku do Vídně' odkud pÍešel na báĎskou akademii v PŤíbra-
mi. Daleko se ve studiích nedostal, vedl bobémskf život chudého a ne-
ukázněného $tudenta. Už ve Vír{ni se ričastnil anarchistickfcb schtrzí,
odtud zahájil i spolupráci s Neumannovlm Novjm kultem. Za pňíbram-
skébo pobytrr se stal pŤíslušníkem kruhu revoltujÍcích literáttr kolerrr St.
K. Neunanna.7'aj1ma1 se o anaÍchistické hnutí' posuzovď je však stčízlivě
a se vzrÍrstaiící skepsí. R. 1905' po ukončení iednoroční vojenské služby'
odiď Gďlner do Mnichova studovat mallÍgtví' avšak už téhož roku pčešel
do PďíŽe. Získával tam obávu kresbar.i pro satirické časopisy. S krátkou
pÍestávkou r. 1908, kdy se vrátil na čas do Čech, a nedlouhfch sfuďí na
malÍÍské akademii v Dráždlnech (1909) setrval v Pačíži aždo r. l9l1. Tento
rok znamená v Gellnerově životě i díle ásadní pčďom. Jeho pŤítel básník
St. K. Neumann opatňil tehdy Gel|nerovi externÍ práci v brněnskfch Lido-
vfch novinách. Gellner se brzy stal stálÍm redaktoren, zanechal nadobro
bohémského života a všechny síly soustfedil k literámí tvorbě, iež se náhle
tozbihá mnoha směry. V novinách tiskl veďe veršovan: ch satiÍ' feietontr'
povídek' románu na pokračováni a lyriky také populární kresby o" 

"1.1gátn{politická témata. Z tohoto plodného pracovního soustňeděď vyrvala Gellne-
ra světová válka, Za ristupu haličské fronty v záší l9l4 byl prohlášen za
nezvěstného.

V prvních dvou lyrickfch sbírkách Po nds at pfijde potopa (l90l) a
Ra,dosti žigota (L9o3) vychází Gellner z bezprosďedních osobnÍďr zážitk .
Gsto je pŤedkládá čtenáŤi tak, aby vznikl doiem,žebéži o syrovf záz'nam'..
jako by se Životní zkušenost pienesením do básně skoro neproměnila.
Básnik tím ddy{ naievo, že tuto konkrétní zkušenost pokládá zazávažnějšI
a hodnotněiší než iakfkoli umě literární tvar' ienuž by ii musď pňizpťl-
sobit a v němž by aratila svou bezprostŤednost. Smysl této zdťrrazĎované

,protiliterárnosti.. byl ovšem zároveů i ,Jiterární..: Gellner se takto vyma.
iíoval ze schémat piedchozÍ poezie dekadentní (jeiíž stopy isou na jeho ra.
nfch verších dobie patmé) a stavěl se proti patosu básníkŮ symbo[stic.
kÝch; zároveů otvíral lyrice novou ternatiku' těsněii související se soudobfm
životem, a také nové možnosti šokuiících stylistickÍch ďektÍr' vyplÝvaiícÍch
z ttžití krajně nepoetickfch slov a motivÍr. Gellner se tak hlásil k traďci
lylriky Heinovy a rané worby Nerudovy a Macharovy' iež ve své době zna-
menaly obdobnf pr(rlom k bezprostÍedním ážitkťlm a vyrržívďy k tomu
i podobnfch prosďedkir iako Gellner.

Za těchto okolností ie tenatika GďlnerovÍch Msní z počátku stoletÍ do
znabé míry dÁna okruhen zkušeností nerispěšného studenta' bohéma'
pijá{<a a nekonformního umělce, kterjm iejich autor tehdy skutečně byl.
V uspočádání volnébo lyrického deníku obievuií se scenérie hospo{ kavá-
ren, kabaretťr a nočních ulic, áznamy prchavfch lásek' vylíčenÝch s krutou
otevŤeností jako vflučně sexuální vztaby a také se svou trapnou dobrou na
klinice pohlavních chorob. Gellner tu vědomě provokuie maloměšťáckou
spočádanost a životní prťrměr' kterÍ ie v těchto knížkách nenávistně zesměš.
ůován i se svjni idély vlastenectví, rodiny a rispěšné kariéry. Formy a
afgummtace této kritiky isou racionďistické; ieií intenzita a nespoutanost
svědčí o mocnfcb zdroiÍch citorrÍch. Cit se ostatně p|ně ozÍvá i v bolestnfch
zpověďch bezradnosti a v několika básních inspirovanfch iedinÝm mi-
losinjm vztahem' v němž byl Gellner zainteresován cďou bytostí' ďe ienž
zťrstď nedowšen a jen znásobil vědomí osanělosti a živomího ztroskotánl.

Gellner si nedělrá iluze aoi o bohémském ávotním postoii' zahrnuie ho do
své racionďistické kritiky a ukazuie ieho bezvfchodnost; skepticky se sulví
i vťrči anarchistickfm teoriím a prograrrÍrm,iejicbž ohlas se obiwil v ně-
kolika básďch první sbírky. V těchto iednottivÝch básních revolucionizuiící
v'. znam Gellrrerovy lyriky neáleá; ten vidÍme v intenzitě jebo silí
o neiluzívní vidění skutečnosti' v bezvfhradné upfímnosti, s níž piedvedl
svťrj vlastní osud' vnitiní rozl'ofy t3lentované osobnosti, jež odmítla
vyhovět konvenčním životním normám' ale tím také ztratila rrožnost
pozitivně uplatnit své schopnosti. V tomto ohledu mají Gellnerovy
lyrické zpověď svou dobovou typičnost. Pro|evuie se v oicb stanovisko
člověka, kterf mirŽe volit pouze meá šosáctvím a bohémou, mezi jed-
notvámjm existováním anonymní součástky společenského stroie a
vyděděncovou nejistotou a nezakotveností. odtud i pocity absurdity, jež
provázejí honbu za pochybnjrrri ,,radostmi života,, a jež zfuovel dávají
básníkovu pohledu pronikavost a kritičnost.

Gellnerovy básně jsou srozumitďné a vycbiázqí ze zkušenosti dostup-
nfch širokfm čtenáÍskfm vrstvám. Jeiich stylová vfstavba pŤitom naprosto
není primitivní. Vfchoďskern je bezprosďední mluvenf projev, často sty.
lizovanj'iako vyprávěni; obievuií se běžné hovorové obraty a formule
z hovorové Íeči nebo žurnalistiky. osu básně často woií jednoduchf pŤÍběh.
Do těchto mlurmích projevťr se mísí názruky pÍsně' které stupĎrrjí kulturně
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společenskou konkrétnost Gellnerovy poezie: běží totiž o naráž.ky na kuple-
ty ze soudob ch zpěvních síní' pouličrrí písničky apod. Gelloer s nimi sďlí
mnohé jejich ustrnulé motivy a vědomě vyltžlvá iejich banality k charak.
teristice prosďedí, k sebeironii nebo k maskování nďéhavého individuali-
zovaného prožitku ieho odosobněn:|lm pojmenováním. Protikladné stylové
roviny se neustáIe pňíkie stŤetávají' pÍičemž ,,básnické.. vytazy vysokého
stylu jsou syste'naticky ironizovány a deklasovány srrjm sousedstvírn
s prozaismy a vulgarismy i náhlj/mi koďrontacemi s motivy ,,všednÍho
dne... Gellner jednoznačně vymezuje piedměty, o nicbž hovoňí, áměrně
však vyvolává nejistotu, jak tyto piedrrěty budou hodnoceny. teho odmí-
tání oficiálně piijaté hierarchie hodnot se tak pÍoievuje i v zákhrrnígh
vlastnostech stylu.

Teprve v t. 19|4, pcr rrnohaleté tvurči pauze vyplněné z největší části
pobytem v cizině, sestavil Gellner svou ďetí básnickou sbítku Noaé oerše;
byla vyd;álra až posmrtně (1919) péčí Gellnerova piítele a citlivého vykladače
St. K. Neumanna. }e to vfběr z verš{r posledních čtyŤ pŤedválečnfch let.
(Některé jednotlivé básně z mezidobí, zejméaa vynikající autostylizace
Francesco Famiente, zťrstaly tak už trvale knižně nezďazeny.) Proti prvo-
tinám nejsou uŽ Nové verše pojaty jako vlplod srdce bouŤlivě reagujícího
a trvale zrařovaného; jejich zdrojem je - podle rivodní básně - srdce
-pevnÝ hrad, nikomu nezadané a uzavčené vťrči světu. Zwaty v hodnoceď
jsou tu dďeko méně nápadné a jsou nahrazeny trvďe pňítomn1im klidněi-
ším skepticismem. Do popčedí ještě více vystupuie věcnost piesně odpozo-
rovan1 ch a bezpečně charakterizujících detailťr, jimž vzpomínka a rezigna-
ce dodávají poetické ovzduší. Tak jsou piedváděny motivy z autorovj'cb
paffžskfch a mnichovskj'ch pobytťr, vzpomínky z dětství a témata z básnl.
kova staromládeneckého života v Bmě. I okamŽiky relativni pohody jsou
však pčedstaveny iako pouhé odbočky v tísnivém a bezohledném chodu žití
člověka osamělého a vykázaného, trvale se stietaiícího s vědomím absurďty.
Gellnerťrv racionalismus neď ideologií, a proto je s to konstatovat nevypo-
ěitatelnost, iracionálnost lidského Života; zostien1irn zájmem o politické
poměry pčedválečrré doby se toto Gellnerovo vědomí ještě stupůuje.
Uprostčed básníkovy veiejné, Žurnalistické a literární činnosti, jež je ome-
zena bezprostčedními potiebami a cíli, zastupuje tedy v tomto moravském
období jeho lyrika vlraz člověka, kterj'podstatu lidského bytt pokládá za
tragickou a záhadnou.

Sílící epické zaměŤení, jež se v Novj'ch verších projevilo konkrétní pňed-
mětností lyriky' baladami i satirickou veršovanou povídkou či žetovnou
parafrázi, prosadilo se v Gelloerově brněnské tvorbě i veršovanÍ'mi pface-
mi, rozvádějícími složitěiší děj na rozsáhlé ploše. Náměty někter1i'ch tvočí
mďoměstské 1gdinni historie, blízké soudobjm Gellnerovjm pracím prÓ-
zou; jiné vycházeji z jeho pďížskfch zkušeností. Nejrozsáhlejší z nich,
ironická paraÍráze pčíběhu Dona Juana (|9|2)' pčesazuje klasickou látku
do moderní doby a pŤipravuje titulního hrdinu o jeho démonickou aureolu;

zbyvá flegmattchj' bohém' bez vďké d{rvěry' ale odevzdaně piijímající iak
erotická a jiná dobrodružství' jež se mu sama nabízejí' tak i postupné
vyhasÍnáď vlastních životďch možnostÍ. Veršovan román vychtízel na
pokračovánÍ v novinách a rozmanitost děje' vtipné postčehy a pointy
i nevšední obratnost humornfch rí'mtl činí z něho originální pokus o á-
bavnou veršovanou epiku pro široké čtenáÍské vrs'tvy.

Velkého ohlasu a trvalejší hodnoty dosáhly pak Gďlnerovy Žurnďistické
verše, ti. obsáhlf soubor politickÝch satir' jenž woiil básníkťrv nejoriginál-
něiší pŤíspěvek k podobě večerníku Lidovfch novin; autor ie ilustroval
skvělÍmi satirickjmi kresbami, iež se s textem dokonale doplĎují. Útočí
proti vídeíské vládě' zejména proti jeií zahraniční politice a jejímu mili-
tarismu, obhaiuie nfuodní poŽadavky české a napadá ristupnost našI
politické reprezentace (v tomto ducbu komentuie i místní brněnské zále.
žitosti)' zesměšůuje klerikálď politiku i neplodnou demagogii sociálních
demokratu. D{rsledně pčitom vychází z dennÍ zkušenosti a z postojtr
lidovfch vTstev' což dává těmto verširm konkrétnost, ritočnost a plebejské
sebevědorrÍ. Gellner navazuje na uaďci K. Havlíčka a mistrně vyrržívá
komickfch a zesměšĎujícÍch prostiedkťr z kramáŤskfch písní' kupletu a ma-
sovj'ch humoristickj'ch časopisťr.

K této žumďisťcké poezii se piipojují i některé satirické Gellnerovy
fejetony; neivětšÍ část Gellnerovj'ch novinovj'ch pŤíspěvkťr v prÓze však
obsahuje jadrné racionďistické rivahn v nichž autor využívá svého mezi-
národního kulturního i politického rozhledu. Z pozic zdravého rozumu
a aniž dokázal piekročit jeho hranice' uvaŽuje tu Gellner i o některj.ch
otázkách soudobého umění, pňičemž se ďstancuje od moderních směťÍr ve
v1itvarnicwí i v literatuŤe.

Gellnerovo brněnské období znamenalo nečekanou expanzi do nejruzněi-
ších oborťr litefární práce. V četnj.ch povídkách' z nichž část shmul ve
sbírce Cesta do hor a jiné paítlky (L9I4)' se opírá skoro vj'lučně o skutečné
události nebo postavy' jak ie v mláď poznal ve svém bezprosďedrrÍm okoll.
Jsou to pňíběhy maloměstskj'ch rodin, jejich vdavekchtivj,ch dcer a bo-
hémskfch synkťr' obtazy z vesďé i stísůující sťudentské bídy, historie
drobnj'ch manželsk ch nevěr a nerispěšného živnostenského podnikáď.
Často se nepovznášejí nad anekdotu a nad bysďe odpozorovan!' detail,
nejednou však dávají pocítit i nenápadnou dramatičnost všedních, všednosti
se neobratně vzpouzejících a všedností konečně pohlcenj'ch Životri' aniž
se proto vzdávaji d sledně věcného, aggga1imgn1álního viděď. Tyto
pozitivní vlastnosti však už nemohly bjt dostatečně nosné pro Gellnerovy
pokusy o rozsátrlejší tvary literární: román Potulnll n roil (č. L9l2) uvíz|
v popisnosti a je dnes zapomenut; podobnf osud stihl i drama Pfístao
manželsai, iež pocbází už z prvního Gellnerova tvťrrčího období, z t. |902, .
vyšlo však až v básníkov!'ch spisech v roce 1928.
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společenskou konkrétnost Gďlinerovy poezie: běžl totiŽ o narážky na kuple-
ty ze soudob1fch zpěvních síní, pouliční písďčky apod. Gellner s nini sdi|í
.nohé jejich ustmulé motivy a vědomě vyttživá iejich banality k charak-
teristice prosďedí, k sebeironii nebo k maskování nďéhavého individuali.
zovaného proŽitku jeho odosobněnjm pojmenováním. Protikladné stylové
roviny se neustále piíkŤe stietávají, pňičemž ,,básnické.. vytary vysokého
stylu jsou systematicky ironizovány a deklasovány svfm sousedstvím
s prozaismy a vulgarismy i nátrllmi konfrontacemi s motivy ,,všedního
dne... Gellner jednoznačně vymezuje piedměty, o nichž hovočí, záměmě
však vyvolává nejistotu, jak tyto pŤedměty budou hodnoceny. Jeho odmÍ-
tání oficirílně pŤiiaté hierarchie hodnot se tak proievuie i v zákla<|nich
vlastnostecb stylu.

Teprve v t. L9L4, po mnohaleté tvÍrrčí pauze vyplněné z největší části
pobytem v cizině, sestavil Gellner svou ďetí básnickou sbLrku Nooé oerše;
byla vydána až posmrtně (1919) péčí Gellnerova piítele a citlivého vykladače
St. K. Neumanna. Je to vfběr z veršri posledních čtyč pčedválečnfch let.
(Některé jednotlivé básně z mezidobí, zejména vynikaiÍcí autostylizace
Francesco Farniente, zťrstaly tak uŽ trvďe kniŽně nezďazeny.) Proti prvo-
tinrírn nejsou uŽ Nové verše pojary jako vjptod srdce boďlivě reagujícího
a trvale zrarlovaného; jejich zdrojem je - poďe rivodní básně - srdce
-pevnÍ hrad, nikomu nezadané a uzaviené vťrči světu. Zvtaty v hodnocení
jsou tu daleko méně nápadné a jsou nahrazeny trvale pÍítomnjm ktidněi-
ším skepticismem. Do popčedí ieště více vystupuie věcnost piesně odpozo.
rovanj'ch a bezpečně charalr:terizujících detďlťr, jimž vzpomínka a rezigna-
ce dodávaií poetické ovzduší. Tak jsou pŤedváděny motivy z autororlí'ch
paŤížskfch a mnichovskj'ch pobytir, vzpomínky z dětství a témata z básnÍ-
kova staromládeneckého život^ v Bmě. I okamŽiky relativní pohody isou
však pčedstaveny iako pouhé odbočky v tísnivém a bezohledném chodu žití
člověka osamělého a vykázaného, trvale se stŤetajícího s vědomim absurďty.
Gellnerťrv racionalismus nenÍ ideolggií, a proto je s to konstatovat nevypo-
čitatelnost, iracionálnost lidského života; zosďen m záimem o politické
poměry pÍedválečné doby se toto Gellnerovo vědomÍ ieště stupĎuie.
UprostÍed básníkovy veiejné, žurnalistické a literárni činnosti, jež je ome-
zena bezpros1fgÍ|ními potčebami a cíli, zastupuje tedy v tomto moravském
období jeho lyrika vlraz člověka, kterj'podstatu lidského bytí pokládá za
tragickou a záhadnou.

Sílící epické zaměieď, jež se v Novj.ch verších projevilo konkrétní pňed-
mětností lyriky' baladami i satirickou veršovanou povídkou či žertovnou
panftázl, prosaďlo se v Gellnerově brněnské tvorbě i veršovan mi prace.
mi' rozvádějícími složitěiší děj na rozsáhlé ploše. Náměty některj.ch woií
mďoměstské rodinné historie, blízké soudob!'m Gellnerovlm pracím prÓ-
zoujiné vycháze|í z jeho pďížskfch zkušeností. Nejrozsáhlejší z nich,
ironická pataftáze piíběhu Dona Juana (L9l2), pÍesazuje klasickou látku
do modernÍ doby a pŤipravuje titulďho hrdinu o jeho démonickou aureolu;

zbyvá flesmatlclcf bohém, bez velké dtrvěry' ďe odevzdaně pŤijímaiícl iak
erotická a jiná dobrodružsM, iď se mu sama nabÍzeií' tak i postupné
vyhastnání vlastnÍch ávotních možností. Veršovanj' román vycházel na
pokračování v novinách a roz'manitost děie' vtipné postiehy a pointy
i nevšední obratnost humomfch rí'm činí z něho originárlní pokus o á-
bavnou veršovanou epiku pro široké &enáŤské vrstvy.

Velkého ohlasu a trvaleiší hodnoty dosáhly pak Gellnerovy žurnďistlcké
verše' ti. obsáh$ soubor politickfch satir' jenŽ woŤil básníkťrv nejoriginál-
nější pŤíspěvek k podobě večerďku Lidovfch novin; autor je ilusuoval
skvělÍmi satirickjmi k1gg$ami, jež se s textem dokonale doplĎuií. Útočí
proti vídeĎské vládě' zqmiéla proti ieií zahnniční politice a ieiímu mili-
tarismu, obhaiuie náro4ní požadavky české a napadá ristupnost naší
politické reprezentace (v tomto duchu komentuje i místní brněnské zále-
žitosti)' zesměšĚuje klerikální politiku i neplodnou demagogii sociálních
demokratťr. Dusledně pŤitom vycbází z denní zkušenosti a z postojÍr
lidovfch vrstev' což dává těmto veršťrm konkrétnost' ritoč:nost a plebejské
sebevědomí. Gellner navazuje na tradici K. Havlička a mistmě vy.ttžívá
komickfch a zesměšĎujících prostiedkrl z kramáŤskj'ch písní, kupletu a ma-
soÚch humoristickfch časopis{r.

K této žrrrnalistické poezii se pŤipoiuií i některé satirické Gellnerovy
fejetony; největší část Gellnerovfch novinovjch pŤíspěvkťr v prÓze však
obsahuje iadrné racionďistické rivahy, v nichž autor vyrržívá svého mezi-
národního kulturnÍho i politického rozhledu. Z pozic zdravého rozumu
a aniž dokázal pčekročit ieho hranice' uvažuje tu Gellner i o ně}rerfch
otázkách soudobého umění, pŤičemž se distancuje od moderních směrťr ve
vjtvarnictví i v literatuŤe.

Gellnerovo brněnské období znamenalo nečekanou expanzi do nejruzněj-
ších oborÍr literární práce. V četnfch povídkách' z nicbž část shmul ve
sbírce Ces'a do hor ajiné pozltdky (l9l4), se opírá skoro vj'lučně o skutečné
události nebo postavy' iak ie v mládí poznď ve svém bezprostier|ním okoll.
Jsou to piíběhy maloměstsk!'ch 1grlin' jejich vdavekchtivj'ch dcer a bo-
hémskfch synkťr, obrazy z veselé i stísĎující studentské bíd5 historie
drobnjlch manželskfch nevěr a nerispěšného živnostenského podnikánÍ.
Často se nepovznášejí nad anekdotu a nad bystŤe odpozorovanÍ' detď,
neiednou však dávají pocítit i nenápadnou dramatičnost všedních' všednosti
se neobratně vzpouzejících a všedností konečně pohlcen!'ch životu, aniž
se ploto vzdÁvaj| ditsledně věcného, nesentimentálního viděnÍ. Tyto
pozitivní vlastnosti však uŽ nemohly b1!'t dostatečně nosné pro Gellnerovy
pokusy o rozsáhlejší riwary literárnÍ: román Potuln,ll ncirod (č. L9l2) llvlzl
v popisnosti a je dnes zapomenut; podobnj' osud stihl i drama Piístazl
manželsftlí, jež pocház|uŽ z prvního Gellnerova tvťrrčího období, z t. 1902,
vyšlo však až v básníkovj'ch spisech v roce 1928.
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Vítězslav Hálek
/1 .835-1874/

Lyr|ckf básník' žurnalista a krltlk, spo|u s |. Ncrudou če|nf z|cv
druž|ny májové. Byl iniciatlvnÍm organizátorem soudobého
ku|turního dění. Y poezll vynlkt |ako |yrik citové touhy
a smyslového okouzlenÍ, v prÓze obrázky z vesnického žlvota"
Psa| l časové básně a dramata.

Naroďl se 5. 4. 1835 v DolÍnku nedaleko Prahy; v polabskfch vesni-
cích' kde ieho rodiče naiímali hostinec (Zátlot, Byškovice, Brrkol), strávil
cďé dětsM a mláď. Aby se naučil německy' pobyl krátce v testčebí. Rozho-
duiící vfznam měl pro něho pňíctod do Prah5 do škol' hlavně když se stal
(1847) ákem Akademického gyaňzia. Humanitní vzdělání, podporující
zálibu v četbě' a studentské prostieď,v němž se formovďy literární kroužky
a ''vydávaly.. psané časopisn probuďly i v Hálkovi touhu po umělecké
činnosd. Na piání roďčťr měl sice iít studovat na kněze, ďe odmítl. Piihlásil
se na filozofickou fakultu, avšak stuďa nedokončil - &ry se rozhoď bjt
spisovatďem. Horlivě pracoval v ruznfc.h oblastech kulturního Života a vy.
stupoval.společně s ostatními členy školy májové. od založenÍ Národních
list (186l) byl iejich redaktorem. Byl čirnnf v Akadenickém čtenáiském
spolku a v Umělecké besedě. Reďgoval edici pÚrvodních a piďoženfch
ronánú Slatlanshé besedy (od 186l) a po Mikovcovi časopis Lw r (1863),
kterf pÍeněnil v ZlatouPraha (1864)' chtěie vywočit novf českf list rodin-
nf. S Nerudou začal vydávat Koěty (L865' v |. 1867 _72 ie iíďl sám) a Lunír
(1873)' s Nerudou a F. Schulzem byl pověŤen Ťízením sb|tky Poezie
stlětotld. Několikrát pobyl ve fdni' podnikl cestu do Krakova a Tater,
na Bďkán a do Itálie. Zemiel neočeHvaně uprostčed práce 8. l0. 1874
v Praze.

Hálk&v život naplĎovďo pŤedwším umění: na literární tvoÍbu vsadil své
osobnÍ naděie i ctiádost a s literaturou spoiil i svou vťrli slouát národu.
Chtěl bft ,,věštcen.., kterÍ by zušlechťovď svfm zpěven cbarakter lidÍ
a ukazovď lepší cesty celému lidstvtr; touŽil stát se ,,písničkáÍem..' kterj'
by zpíval iako tidovf improviátor to' co se Iíbí posluchačŮm, a kterÍ by
reagoval na ieiich nálady a púsobil na iejich city. Na rozďl od J. Nerudy,
ienž proál takika celÝ svŮj čas v Praze a jehož životní postoi byl pozname.
nán sociálními starostmi městskÍch vrstey' byly Hálkovy názory i celé ieho
\m|mání slutečnosti ovlirměny léty strávenfmi na venkově. leho koÍeny
tkvěly v klidněiším' vyrovnanějšÍm a tradičnějším vesnickém společensM
a v pťlrodě' iď spoluuwáiďa ieho piedstavu životního iádu. V jehcr worbě
piwládaly optimistické tÓny a snaha harmonizovat vztahy 6g2i liÍ{Íni. f,qy-
něž toto zaněťení pŤispívďo k tomu, že se Hálek stď áhy vedoucím básnic-
kfm piedstavitelem své generace.

Nejprve se iím stal jako čelrrf spisovatel družiny májové a zastánce
jeiího programu, na jehož fornulaci se podÍlel i jako publicista. ZŤejmě
z jeho a z Nerudova podnětu se také zrodil památaÝ alnanach Mdj aa rck
1858, ačkoliv pak byl jako jeho redaktor uveden J. BaÍák. (DruhÝ až črvrt!
ročník Máje redigoval Hálek sám.) v tomto sborníku básď a prÓzy pied-
stavila se poprvé společně nová generace spisovatelŮ reprezentujícÍ potom
takťka rrÍhradně literaturu 60. let. Kromě Nerudy a Hálka pŤispěli do alma-
nachu ieště R. Mayer, K. Světlá, J. v. Frič, ze staršÍch pak K. Sabina'
K. J. Erben a B. Němcová. Tato škola programově naváza|a na Máchovu
romantickou nespokojenost, pokoušela se ii však vyslovovat hlavně v rámci
obyčeiného, věrně kresleného života rÍrznfch společenskfch wstev a v sepětí
se soudobjmi ideami denokratickjmi.

Později získal Hálek vfznačné postavení i v měÍítku šitšíB' a to zeiména
jako agilní člen rrÍboru Umělecké besedy a vedoucí ieiího [terárního odbo-
ru. Tento spolek byl z'a|ožea v r. 1863 jako reprezentativní kutturní insti.
tuce národď. Měl sdružovat všechny české umělce' spisovatele r(taého
zaměiení, autory starší i mladé, hudebníky a vjtvarníky a jeho posláním
bylo na společnfch debatách a piednášMch vyiasĎovat rikoly národnÍho
umění, pŤispívat k ieho rozvoji a k informovanosti umělcťr a zprosďedkovat
styk vďejnosti s novou tvorbou. V 60. letech - a potom ještě občas později -

byla Umělecká beseda vskutku vlivnou a prospěšnou kuttuťď institucí.
Největší ohlas měla Hálkova vlastnÍ tvorba, protože dobňe odpovídďa

náladám a cit{rn doby, ieiím mladÍm myšlenkám i ieiím dosud neiasnfm
tužbám. S nebfvaljm rispěchen setkala se hned jebo první knížka milostné
|ytíky Večentí písně (1859). Láska opěvovaná v těchto jednoduchfch mďo.
dickfch písničkách, oproštěná od náboženskfch a spolďenskích piedsudkŮ'
jistě tryskďa z citové bezprostiednosti. PŤesto však byly Večemí písně spíše
než verši o skutečnj'ch subjektivďch proátcích básněmi o citově woucí'
něŽné a dťrvěŤivé lásce ideální, jež se mtrŽe stát ne|vyšším principem lidské-
ho života vťrbec. Tato piedstava absolutnÍ lásky' jež iako hannoďzující
síla nawací lidskému životu rovnováhu, otvírá srdce a naplĎuje je ušlech-
til1imi vzněty, procházela pak ce m Há|kovj'm ďlerr. Básník v ď nalezl
pevnj'bod, kterf mu poskytovď pocit plnosti a iistoty, potěšení z krásy
a z lidské blízkosti a ároveĎ uvolliovď ieho neivlastněiší tvťlÍčí prarnen:
dťrvěňivé opojení životem. Prolínáď lásky s motivy probouzeiící se piírody
bralo na sebe ve Vďerních písních i dobově symbolickÝ vfznam. Pro
novou generaci, iež doufala, že se postavenl českého národa piece ien změ.
ní, jako piichází po zimě jaro, znamenaly Večerď písně také pÍedzvěst
tohoto očekávaného procitnutí národa. Byly čteny s dtrvětou, že pÍseĎ
básníkova ''ve smrt ávot vlívá... Ptrsobily schopností všechno kolem
okrášlit citorrÍm kouzlem, ieŽ dává vyzrít poezii jako oslavě života' krásy
a lásky, a mladí lidé vyznávali si ieiich pomocí své city.

Vlivnost Hálkova postavení posilovalo, že byl Žurnalistou. Psď pilně do
Národnich listťr kritiky divadelní a literární, fejetony časové a cestopisné'
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Vítězslav Hálek
/1 .835-1874/

Lyrlckf básník, žurnalista a kr|tik, spolu s |. Ncrudou čelnf zjcv
druž|ny májové. By| iniciat|vním organ|zátorem soudobého
kulturnÍho děnÍ. Y poezll vyn|k| jako lyri|c citové touhy
a smyslového okouzlení, v prÓze obrázky z vesntckého života.
Psa| l časové básně a dramata.

Naroďl se 5. 4. 1835 v Dolínku nedaleko Prahy; v polabskfci vesni.
cÍch' kdc iebo roďče naiíma|i hostinec (Záwot, Byškovice, Brrkol), strávil
cďé dětsM a mláď. Aby se naučil německy' pobyl krátce v tesďebí. Rozho.
dujÍcí vfznam měl pro něho pňíchod do Prahn do škol, hlavně když se stal
(1847) áken Akademického gymnázia. HumanitnÍ vzdělání, podporuiící
álibu v četbě' a studotské prostňedí' v němž se formovďy literární kroužky
a ,,vydávaly.. psané časopisn probudily i v HáIkovi touhu po umělecké
činnosd. Na piánÍ roďčú měl sice jÍt studovat na kněze, ale odmÍtl. PÍiblásil
se na filozofickou fakultu, avšak stuďa nedokoočil - brzy se rozhoď bft
spisovatďem. Horlivě pracoval v ruafch oblastech kulturního ávota a vy.
stupovď společně s ostatnfuni členy školy májové. od založeni NáIodních
listú (186r) bvl iejicn fedaktorem. Byl čirnnf v Akadenickém čtenáiském
spolku a v Umělecké besedě. Redigoval eďci ptrvodních a piďoženfch
románŮ Slatlanské besedy (od 186l) a po Mikovcovi časopis Ltanb (t863),
kterf pieměnil v Zlatou Praha (1864)' chtěie vywoňit novf českf list rodin-
nf. S Nerudou začal vydávat Květy (l865'vl. |867-72je fidil sám) a Lunít
(1873)' s Nerudou a F. Schulzen byl pověien iÍzením sbLtky Poezie
xlětood. Několikrát pobyl ve vfrlni, pqdnikl cestu do Krakova a Tater'
na Bďkán a do ltálie. Zqgel neočekávaně uprostÍed práce 8. l0. 1874
v Praze.

Hálk&v Život naplĎovďo piedevším umění: na literámí tvolbu vsadil své
osobní naděie i ctiádost a s liteÍatuÍou spoiil í svou vťrli slouát národu.
Chtěl bft ,,věštcem.., kterÍ by zušlechťoval svfm zpěvem charakter liď
a ukazoval lepší cesty celému lidstvrr; toužil stát se ,,písničkáÍem.., kterj'
by zpíval iako tidovf imFroviátor to' co se lÍbí posluchačŮm, a kterf by
reagoval na ieiich .álady a pŮsobil na ieiich city. Na rozďl od J. Nerudy'
jenŽ prožil takika cďf svúi čas vPraze a iehož životní postoj byl pourame-
nán sociáloími staros i městskfch vrstev' byly Hálkovy náznry i celé ieho
vnímánÍ s}utečnosti ovlirměny léty strávenfmi na venkově. Jeho koňeny
tkvěly v klidněišlm' vyrovnaněišÍm a traďčněiším vesnickém společensM
a v pÍhodě' jež spoluuwáčďa jeho piedstavu ávotního Íádu. V ieho tvorbě
piwládaly optimistické tÓny a snaha harmonizovat vztahy pgzi liílÍni. f,6y-
něž toto zaměňení pňispívďo k tomu, že se Hálek stal áhy vedoucím básnic.
kfm pÍedstavitelerrr své generace.

Nejprve se jÍm stal jako čelnf spisovatel družiny májové a zastánce

ieiího programu, na jehož formulaci se podflel i iako publicista. Ziejmě
z jeho a z Nerudova podnětu se také zroďl památnf almanach Mdj na rck
1858, ačkoliv pak byl iako iebo redaktor uveden J. BaÍák. (DťuhÝ až čtvrtf
ročník Máje redigovď Hálek sám.) V tomto sborďku básní a prÓzy pied.
stavila se poprvé společně nová generace spisovatelú Íeprezentuiící potom
takčka vÍbradně literaturu 60. lď. Kromě Nerudy a HáJka pÍispěli do ďma-
nachu ještě R. Mayer, K. Světlá' I. v. Frič, ze starších pak K. Sabina'
K. J. Erben a B. Němcová. Tato škola programově naváza|a aa Máchovu
romantickou nespokoienost, pokoušela se ii však vyslovovat hlavně v rámci
obyčejného, věrně kresleného ávota rťrafch spolďenskfch wstev a v sqlětí
se soudobfmi ideami demokratickfmi.

Pozděii získal Hálek vfznačné postavení i v měfítku šiÍším' a to zejména

iako agilní člen vÍboru Umělecké besedy a vedoucÍ iejího literárního odbo-
ru. Tento spolek byl založen' v r. 1863 jako reprezentativní kulturní insti-
ruce národní. Měl sdnržovat všechny české unělce' spisovatďe rťtzného
zaměňení, autory starší i mladé, hudebnlky a vÍwarníky a jeho poslán{m
bylo na společnfch debatách a piednáškách vyiasůovat rikoly národního
uměď, piispívat k jeho rozvoji a k iďormovanosti umělcŮ a z1rrosďedkovat
sryk vďejnosti s novou tvorbou. V 60. letech - a potom iďtě občas pozděii .

byla Umělecká beseda vskutku vlivnou a prospěšnou kulturní institucí.
Největší ohlas měla Hálkova vlastní tvorba, protože dobie odpovÍdala

náladám a citurr doby' ieiÍm mladfm myšlenkám i iejÍm dosud nejasnfm
tužbám. S nebjvalfm rispěcbem setkala se bned ieho první knlžka milostné
|yttky Veěeraí písně (L859). Láska opěvovaná v těchto iednoduchfch mďo-
dickÝch písďčkách, oproštěná od náboženskfch a společenskfch pÍedsudkŮ'
jistě tryskďa z citové bezprosďednosti. PĚesto však byly Večerní písně spíše
než verši o skutečn ch sub|ektivních prožitclch básněmi o citově vroucl,
něŽné a dťrvěfivé lásce ideální, iež se mtrže stát nejvyšší;m principem lidské.
ho života vťrbec. Tato pťedstava absolutní lásky, jež iako hannonizující
síla nawací lidskému životu rovnováhu, otvírá srdce a naplĎuje je ušlech-
tiljmi vzněty, procházďa pak cetjrn Hálkornjm dflerr. Básník v ní nalezl
pevnf bod, kter! mu poskytoval pocit plnosti a jistoty, potěšení z krásy
a z lidské blízkosti a ároveĎ uvolĎoval ieho neivlastněiší tvťlÍčí pfamen:
dťrvěňivé opojení životem. Prolínání lásky s motivy probouzeiící se pňírody
brďo na sebe vc Večerních písďch i dobově symbolickf vfznam. Pro
novou generaci, iež doufala, že se postavení českého národa piece ien mě-
ni, jako pňichází po zimě jaro, znamenaly Večerní písně také piedzvěst
tohoto očekávaného procitnutí národa. Byly &eny s drivěrou' že písď
básníkova ''ve smrt ávot vlívá... PÍrsobily schopností všechno kolen
okrášlit citovlm kouzlem, iež dává vyznít poezii jako oslavě Života' Hsy
a lásky, a mladí lidé vyznávďi si iejich pomocí své city.

Mivnost Hálkova postavení posilovalo, že byl žurnalistou. Psal pilně do
Národních listťr kritiky ďvadelnÍ a literámí, fejetony časové a cestopisné'
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politické i kulturní' staral se o vkus čtenáťÍr a v duchu svého pňesvědčenÍ
zastáva| názor, že lze dospět ke spraveďivé společrrosti pčedevším zvyšo.
váním mravní hodnoty individua. Zaujatá ričast na veiejném a kulturním
dění náror|.nlm prornítala se i v Hálkově tvorbě, zejména v dramatech a ve
velkfch básních epickfch. V jeho historickj'ch tragéďích' psanfch pod
vlivem Schillerovfm' neměly hlavní vjlznam ani postavy (povahy byly
pouze všeobecně načrtnuty a aktualizovány)' ani děi (bvl sice napínavj'
a spletitj', ale libovolně osnovanj'). A pŤece vyvolávala Hálkova dramata
aspoĎ na chvÍli potlesk, protože v jejich historickjlch kulisách a kostjmech
byly pateticky tozez'nlvárty myšlenky o svobodě a o spraveďidch právech
každého člověka a každého národa. Romantičtí hrdinové pčinášeli tak na
scénu zejména časové ovzduší; jakmile pominulo porozuměnÍ publika pro
dobové souvislosti, ztratili podstatu své pňitažlivosti. Na Hálkovy hry' iako
byl Zár:iš z Falkmštejna (prem. |860), Kreil Vukašín (jeho premiérou
bylo 1862 otevíráno Prozatímní ďvaďo) nebo Sergizs Catilina (prem.
1863), se brzy zapomnělo' stejně jako na jeho lyrickoepické básně' jako byl
Goar (|864), Černll prapor (1867), Dědícooé Bíté hory (1869).

Uměleckou životnost zato neztrati|y Hálkovy obrázky ze života vesnice,
ať už byly psány prÓzou nebo veršem, a jeho lyrika piírodnl. Prozaik, když
chtěl ovlivnit kladné rysy národního charakteru, mohl navazovat na
B. Němcovou. V souhlase s plánem májovcfi pozaávat a věrně líčit Život
ie ovšem u Hálka patrnÍ větši zietel ke konkrétnímu zobtazovánl prostťedí
a sociálrrích poměrťr na českém venkově (rozpad patriaÍchální vesnice,
sedlák a chalupďk' vfminek' generač:ri spory). Protože však bylo stále
podstatnjm autoroqÍm záměrem posilovat Hadné lidské vlastnosti' zťrstává
poňád v základech ieho prÓzy napětí mezi idealizovanou piedstavou píiro-
zeného žjvota a mezi věrohodnjm obrazem skutečnosti. Hálek se soustie-
ďovď na takové pňíběhy a postavy, jeŽ by pťrsobily prostňednictvím ušlech-
tilfch vlastností stdce. Dělal to obvykle srovnáváním skutečnosti s ideálem
a náznakem, jak hrdina jednající poďe hlasu svého nitra naráž| na bez.
citnost, pňedsudky uebo nepŤátelství ve svém okolí. NeiznámějšÍ z jeho
počátečních povídek je Muzikantskd Liduška (186l), vyprávějící o nešťastné
lásce a o jejím tragickém konci, z pozděiších pr6z, jež si více všímaly šir-
šího sociálního rámce, Pod dutllm strofnetn (č. 1872)' Na statku a o chalaupce
(č. 187l) nebo Na oejninku (č. 1873). Konečně z pr6z zanéÍenjlch spíše
k psychologicky odstíněné charakteristice prostÍ'ch lidí (Hálek je označovď
,,kÍídové kresby..) vynikají Potilík rumaf (č. 1873) a ,,,Študent,, Kxoch
(č. 1874). Souběžně s povídkami psal Hálek také menší veršovanou epiku.
V baladách' romancích a pohádkách kteslil charakteristické postavy, s hu-
morem nebo s tragikou líčil všední a zajímavé scény a poetizoval vzpomlnky;
některé jeho figury se staly velmi populární, napč. chvástavj' vojenskj'
vysloužilec Frajtr Kalina. Sbírka těchto básní vydaná později jako Pofuidky
z naší zlesnice (1874) nabízela pest4f, laskavf i posmutnělj' obraz českého
venkova, pravdivěiší' než tomu bylo doposud v české poezii.

Piedobraz mládí, radosti a harmonického iádu' po němž trvale toužil'
poskytovala Hálkovi kromě vesnice a lásky ještě pÍíroda; měl k ní vždycky
ttizto syÍm srdcem i rousseauovsky poiímanÍm liygtním ideálem. Z to-

horc pod,Ílětu vyrostla troi.lílná sbírka Z pfirodě (|872, |874), obsahující
drobné lyrické písně inspirované vzpomínkou, vděčrrostí a smyslovjm
okouzlením. Pčíroda darovala básníkovi klid a odpočinek' osvěŽovala jeho

smysly a obraznost. Ale pocit osobní rilevy souzněl opět s šiÍšími záměry.
Hálek chtěl čtenáŤe dojímat velkolepostí pťírodního ňádu, chtěl oslavovat
věčně se obnovující energii piírody a dávat piíklady platné pro uspoňádání
lidskfch poměrÍr. Proto prornítal do obrazu pňírody v počem!'ch rďexív-
ních a časovfch glosách své pojmy o životě, a tím dostávala sbírka rovněž
akuáIní platnost. osobitlm pŤínosem Hálkovy pčírodní poezie byly však
verše, jež dokázaly zachytit kmitavj'mi' barevnlmi a jasnjmi lyrickjmi
obrazy okamŽitf dojen. Nejběžnější motivy (ztajicí pole nebo jamí mez'
sluncem osvětlená krajina nebo rosná stráĎ) stávďy se podnětem ke svěŽím
improvizacím, jež byly manifestací života, pohybu, radosti a souladu.

NadějnÝ rozběh Hálkovy worby byl pietržen náhlou smrtí. Neienže se
nenávratně uzaviel čas druŽiny májové, ale citelně byla dotčena celá česká
kultura. Neboé Hálek odešel ve chvíli, kdy z národního ávota uprostŤed
70. let valem mizela v piíboji nelitostn!'ch vnitiních politickÝch boi{r ''ideál-
nost.., právě jím jakoby ztělesĎovaná.

Václav Hanka
/7791-186r/

obrozenskf spisovate|, vydavatel staročeskfch památek.
Byl propagátorem lidové poezie a básníkem prvních ohlasovfch
sk|adeb. Proslul jako objevite| Rukopisu krá|ovédvorského' a jak se
později ukáza|o, podstatně se podíIel na vytvoŤení tohoto padělku
i jinfch rukopisnfch podvrhú.

Narodil se l0. 6. |79| v Hoiiněvsi, studoval gylrrnázium v Hradci
Králové, filozofii v Ptaze, práva rok ve Vídni a v Ptaze. Pozadím celé ieho
pozdější kariéry byla proslulost' kterou si získal jako objevitel domněle
staločeské památky, Rukopisu královédvorského: od t. L82| aŽ do srrrrti
(l2. l. 1861 v Praze) byl správcem knihovny NárodnÍho muzea' dopisovď
si s mnoha slavistick mi učenci, od roku 1848 piednášel na univerzitě
ruštinu a staroslověnštinu, dostal četná vědecká uÁiní, ťády a tituly,
zvláště z oficiálních kruhtr carského Ruska, kam se nejvíc obracela |eho
malicherná touha po slávě i jeho kulturní zákulisní pletichy.

odborné vědomosti si získal piedevšim soukromjrm stuďem u J. Dob-



7574H H
politické i kulturní, staral se o vkus čtenáŤtr a v duchu svého pŤesvědčení
zastával názot, že lze dospět ke spraveďivé společnosti pŤedevším zvyšo-
vánírn mravní hodnoty individua. Zaujatá ričast na večejném a kulturnim
dění národním promítala se i v Hálkově tvorbě, zejména v dramatech a ve
velkj'ch básních epickfch. V jeho historickj'ch tragéďích' psanj'ch pod
vlivem Schillerovjrm' neměly hlavní v!'znam ani postavy (povahy byly
pouze všeobecně načrtnuty a aktualizovánÍ)' ani děj (bvl sice napÍravj'
a spletit!'' ale libovolně osnovanj'). A pčece vyvolávala Hálkova dramata
aspoĎ na chvíli potlesk, protože v jeiich historicklch kulisách a kostjmech
byly pateticky tozeznivány myšlenky o svobodě a o spraveďivj'ch právech
kaŽdého člověka a kaŽdého národa. Romantičtí hrdinové pňinášeli tak na
scénu zejména časové ovzduší; jakmile pominulo porozumění publika pro
dobové souvislosti, ^rati|i podstatu své pčitaŽlivosti. Na Há,lkovy hry, jako
by| Z oiš z Falkmštejna (prem. |860)' Kr l Vukašín (ieho premiérou
bylo 1862 otevíráno Prozatímď divaďo) nebo Sergizs Catil,ina (prem.
1863)' se brzy zapomnělo' stejně jako na jeho lyrickoepické básně, jako byl
Goar (1864), Černll prapor (1867), Dědicooé Bílé hory (1869).

Uměleckou životnost zato neztratily Hálkovy obrázky ze života vesnice,
ať už byly psány prÓzou nebo veršem, a jeho lyrika Pčírortní. Prozaik, kdyŽ
chtěl ovlivnit kladné rysy národního charakteru, mohl navazovat na
B. Němcovou. V soďrlase s plánem máiovcir poznávat a věrně líčit Život
je ovšem u Hálka patmÍ větší zŤetel ke konkrétnímu zobtazovánl prostiedí
a sociálďch poměrťr na českém venkově (rozpad patriarchální vesnice,
sedlák a chalupník, vJrminek, generační spory). ProtoŽe však bylo stále
podstatnjm autoror4im záměrem posilovat Hadné lidské vlastnosti' zťrstává
poŤád v základech ieho prÓzy napětí mezi idealizovanou piedstavou pňiro-
zeného života a mezi věrohodnjm obrazem skutečnosti. Hálek se soustie-
ďoval na takové piíběhy a postavy, jež by pťrsobily prostiednicwím ušlech-
tilj'ch vlastností srdce. DělaI to obvykle srovnáváním skutečnosti s ideálem
a náznakem, jak hrdina jednající poďe hlasu svého nitra natáži na bez-
citnost, pčedsudky nebo nepiátelství ve svém okolí. Nejznámější z jeho
počátečních povídek je Muzikatltsk Liduška (186l)' vyprávějící o nešťastné
lásce a o iejím tragickém konci, z pozděiších pt6z, jež si více všímaly šir.
šího sociálního rámce, Pod dutllm strotilefn (č. 1872), Na statku a o chalaupce
(č. 1871) nebo Na aejminku (č. 1873). Konečně z prÓz zaměÍenjlch spíše
k psychologicky odstíněné charakteristice pÍost',ch lidí (Hálek je označoval
,,kŤídové kresby..) vynikaií Poldík rurnaf (č. 1873) a,,,Študent,, Kzloch
(č. 1874). Souběžně s povídkami psal Hálek také menší vefšovanou epiku.
V bďadách' romancích a poMdkách kreslil charakteristické postavy, s hu-
morem nebo s tragikou líčil všední a zajímavé scény a poetizoval vzpomínky;
některé jeho figury se staly velmi populrírní, napň. chvástavj' vojenskj,
vyslouŽilec Frajtr Kalina. Sbírka těchto básní vydaná později jako Pofuidky
z naši oesnice (1874) nabízela pest4f, laskarn} i posmutněl;i' obraz českého
venkova, pravdivější' než tomu bylo doposud v české poezii.

PÍedobtaz mládí' radosti a harmonického iádu' po němž trvale touŽil'

Doskytovala Hálkovi kromě vesnice a lásky ještě pfÍroda; měl k ní vždycky

tlizto svym srdcem i rousseauovsky pojímanjm životním ideálem. Z to.

hoto podrrětu vyrostla trojdílná sbírka Z pŤírodě (L872' L874), obsahující

drobné lyrické písně inspirované vzpomínkou, vděčrrostí a smyslovjm

okouzlením. Piíroda darovala básníkovi klid a odpočinek, osvěžovďa jeho

smysly a obraznost. Ale pocit osobní rilevy souzněl opět s širšlmi záměry.

Háiek chtěl čtenáie dojímat velkolepostí pčírodrrího ňádu, chtěl oslavovat
věčně se obnovující energii pŤírody a dávat pňíklady platné pro uspoňádání
lidskÝch poměrir. Proto promítal do obrazu pčírody v početnj'ch reflexív-
ních a časovjlch glosách své pojmy o Životě, a tím dostávala sbírka rovněž
aktuální platnost. osobitjm pfínosem Hálkovy pčírodní poezie byly však
verše, iež dokázaly zachytit kmitav1fmi' barevnjmi a iasnfmi lyrickjmi
obtazy okamžitj, dojem. Nejběžnější motivy (zrajíci pole nebo iarní mez'
sluncem osvětlená kraiina nebo rosná stráĎ) stávaly se podnětem ke svěžím
improvizacím, jež byly manifestací života, pohybu, radosti a souladu.

NadějnÝ rozběh Hálkovy tvorby byl pčeuŽen náhlou smrtí. Nejenže se
nenávratně uzavše| čas družiny májové, ale citelně byla dotčena celá česká
kultura' Neboé Hálek odešel ve chvíli, kdy z národního života upťostňed
70. let valem mizela v piíboji nelítostnj'ch vnitčních politickfch boitr,,ideál-
nost.., právě jím iakoby aělesrlovaná.

Václav Hanka
/  77 91- ,18 6L /

obrozenskf spisovatel, vydavate| staročeskfch památek.
Byl propagátorem Iidové poezie a básníkem prvních oh|asovfch
skIadeb. Pros|ul iako objevite| Rukopisu krá|ovédvorského' a jak se
pozděii ukázalo, podstatně se podí|e| na vytvoňení tohoto padělku
i jinfch rukopisnfch podvrhrl.

Narodil se 10. 6. |79| v Hofiněvsi, studoval gymnázium v Hradci
Králové, filozofii v Praze, práva rok ve Vídni a v Praze. Pozadím celé ieho
pozdější kariéry byla proslulost, kteÍou si získď iako objevitel domněle
staročeské památky' Rukopisu královédvorského: od r. l82l aŽ do smrti
(l2. 1. 186l v Praze) byl správcem knihovny Národního muzea, dopisoval
si s mnoha slavistickjmi učenci, od roku 1848 pčednášel na univerzitě
ruštinu a staroslověnštinu, dostal četná vědecká uzrirlní, čády a tituly'
zvláště z oficiálních kruhťr carského Ruska, kam se nejvíc obracela jeho
mďicherná touha po slávě i jeho kulturní zákulisní pletichy.

Odborné vědomosti si získal piedevším soukrom m studiem u }. Dob-



H76
rovského. o námry Dobrovského se opírala jeho reforma českého pravopi-
su, která vyvolala velké spory a zpťrsobila mnoho osobní nevÍrle, často
áměrně podněcované Hankou. Prosazením navrhovanj'ch změn se česk!'
pravopis zjednodušil a pčiblíŽil vfslovnosti Živého jazyka. o poznání staré
české literatury se Hanka zasloužil jako její vydavatel; dcdejme, že to nebyl
vydavatel dostatečně pečlivf' kvalitu jeho eďcí nelze srovnat s obdobnjmi
pracemi Pďackého nebo Erbena. Ve sbírce Starobyl skltidanie publikoval
básnická díla ze L4. a |5. století, mimoto vydal napi. Dalimilovu kroniku.
Jeho vydáním Husovy Dcerky se poprvé v nové době vrátilo do české
literatury ďlo Husovo.

Mtadf Hanka zasáhl do vjvoje české literatury svou lyrikou a pieklady.
PÍeložil mi. ukázky ze sbírky písní Vuka Karadžiče Proston rodní srbsk
mtiza do Čech pťezledend (t8|7) a již pŤedtim uveieinil v českfch vídeůskfch
novinách vfzvu k obdobnému sbírání starfch lidovfch písní českj'ch, které
''toho zajisté zasluhuií' aby zavzot nynějším novfm skladatelťrm vystaveny
byly... Ve sqfch privodních básních (Pímě, t819) si pak osobirjm zpirsobem
''vystavil za vzot,, lidovou slovanskou poezii. VÝchozÍ osnova jeho básnÍ
spočívá iďtě na těch poetickfch klišé' která v mitogtni a pňÍrodní lyrice
pěstovďi pŤispěvatelé Pucbmajerovfch almanachtr. Tento typ poezie
sbližovď Hanka s písněmi slovanského folklÓru t|m, že odtud (napÍ.
z ruskfch plsní milosmfch a pastfÍskfďr) pŤejímal některé námětn básnic-
ké obrazy a postupy (napč. souběžné líčeď života lidského a pčírodního);
někdy jen slovně obměĎoval cizí či domácí lidovou pčedlohu nebo montáží
pÍeloženfch veršÍr z několika básní folkl rních vywoŤil novou' vlastní bá.
seů. Hankova roněžnělá i hunrorná milostná lyfika s tichounkjm měsÍčken
a hvězdičkami, s past!Ťi, oráči' I-aben pl1moucím mezi lučinami, se zpěv-
nou chasou venkovsk!'ch hoch{r a holek atd. ukazovala - v náznacích tématu
i básnické techniky - k budoucÍ ohlasové tvorbě F. L. Čelakovského a ieho
kruhu.

Jméno Hankovo se nejčastěji spoiuje s podvrhy staročeskfch panátek.
obievil Ruhapis kr looéiloorskj (zkratka RK) 16. 9. 1817 v kostele ve
Dvoče Králové a tisken iei vydal r. l8l9. RK se skládá z 12 pergameno-
vfch listu a 2 prouŽkťr. obsahuie dvě skladby lyrickoepické, šest milost-
nfch pÍsď a šest epickfch historickfch básní s náměty z dávnfch pohan.
shfch dob i z raného kŤesťanského stťedověku. z,adain v textu vyplfvá,
že RK je nepatrnf zbytek ohromného sborníku, kterrÍ obsahovď ápisy
starobylé pťrvodní lidové poezie a byl pofÍzen asi koncem 13. století.
Ruhopis zelmohorsk,' (Rz) byl v listopadu l8l8 anonymně zaslán pro sbírky
NárodnÍho muzea'.ázev dostal poďe dodatečně ziištěného naleáště Zelené
Hory u Nepomuku. ČtyŤi perganenové listy obsahuií část básně Száz
a delší zlomek I:ibušina soudu. Poďle písma a iďi se rukopis hlásí do 9. až
l0. století. Pčed objevením RKz i po něm byly objeveny iďtě dalšÍ staro.
české památky literární, jazykové i obrazové, které se později rovněž uká-
zaly iako padě|ané a které měly piímo dokazovat nebo podepírat to, co měly

dokumentovat RKZ: že iiž dávno pied pŤijetím kiesťanství měti Češi
vyspělou ptrvodnÍ slovanskou kulturu a demokratickou společenskou orga-
njzllci a že tato kuttura bezprosďedně souvisí s nejstaršírni známí'Ei kul-

tumÍmi epocbami lidswa. Podobné mystifikace' iako byly RKZ' jsou známy

z mnoha jinfch evrops[fch literatur 18. a 19. století.
S vÍjirnkou t. Dobrovského, kterj' piesnfmí argu'nenty označr| Rz za

podwh, byly RKZ v domácím prosďedí a většinou i ve slovanské cizině
prii".v z,a ptavé. Nartrstající zahraniční pochyby o pravosti byly u nás

označovány za ritok proti národu, i pokud byly odborně seriÓznÍ. Domáct

kritika musila projevit hodně odvahy vědecké i morální, protože se stavěla

svou nedťrvěrou v pÍavost RKZ proti tomu, co zaštítila autorita F. Palac.

kého a P. J. Šafďíka a co pŤešlo do kolektivnÍho povědomí o české minu-

losti. Spory o pÍavost pak doslova rozbouiily národní život. Koncem
70. let l. ''avoďly spisy víderlského profesora češtiny A. V. Šembery
a slezského buditele, filologa Ant. Vaška (otce Petra Bezruče)' od poloviny

80. let se soustavnému prÍrzkumu Rukopis{r věnovali mladší pražšti vědci
(J. Gebauer, J. Goll, T. G. Masaryk, J. Mček aj.), většinou sousďedění
kolem Masarykovy revue Athenaeum; nepravost RKZ věrohodně proká-

zďi piedevšírn dťrkazy iazykovědnÍmi a historickjni. K závěru o paděla-

nosti RKZ, k němuž zhruba pňed 80 lety dospěly společenské vědy, pŤiklo-

nily se nedávno i jednoznačné yÍsledky chemického zkoumání hmoty
písma a pergamenu. Inspirátorem padělktr, autorem staré češtiny a zčásti
i ua'oi"t.ym pirvodcem byl pravděpodobně V. Hanka, na epiclcfch sklad-
bách se snad básnicky podílel J. Linda.

Dnes vidírne v RKZ vynikající básnická ďla obrozenské literatury dru-
hého desítiletí 19. století, odpovídající poďebárn a snťrm preromantiktr.
Pod pláštěm pÍedstíraného dávnověku pčedstavily vlastně RKZ soubor
ideálťr a perspektiv české společnosti na prahu novověku. Vedoucí ideou
RK je pňedstava společnosti natolik sebevědomé a uvědomělé, že je schopna
zajistit svou existenci a bránit se proti veďelcrim, pŤedevším proti Němc m;
druhou základní myšlenkou, zd{rrazněnou hlavně v IRZ, je idea národní
osobitosti. Lriětí hrdinové i postavy a děie epickÝch básní dokreslují tento
ideovf fond o myšlenky pňirozené rovnosti lidí, humánn|ho soucitu, o pro-
jevy lidské ušlechtilosti a touhy po právu a spfavedlnosti. S uceleností
ideovou ie v souladu jednotnost umělecká; básně jsou schopny navoďt do-
jem, Že jsou dílem jakfchsi anonymních pěvc.Ír, kteií za svŮj národď kolek-
tiv vyjadfují jeho shodrré poiímání lidského a pňírodďho života, a kteŤí
kdyŽ v1ryravuií o hrr|inech a slavnj'ch událostech, kreslí zároveĎ i vyhraněnÝ
citovf a morální obzor svj'ch posluchačťr. IiŽ PatackÝ vÍstižně posďebl' že

,,mnohj.zpěv mťrže blti pokládán skoro jen zaagregát básnickfch obrazťl..,
a poimenoval tak ákladní prostÍedek umělecké metody, volné, kompozičně
nepropracované ňazení motivÍr, děiorl^Ích vÍievťr, popisťr hÍdinťl a boiťr'
promluv, pčírodďch scén. Citová pťrsobivost básní spočívá v prvé ňadě na
těchto jednotlivfcb dílčích obrazech, které jsou schopny iakoby vyčlenit se
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Íovského. o názory Dobrovského se opírala ieho reforma českého pravopi-
su' která vyvolala velké spory a zpťrsobila mnoho osobní o"ot,t..,_c",to
áměrně podněcované Hankou. Prosazením navrhovanfch zmen se cestypravopis zjednodušil a piiblíál vfslovnosti živého jazyka. o lo'"a"r:.t'.ečeské literatury se Hanka'zasloužil jako iejt vydavatál; 

"acae;mg, 
l;iol.uvr

vydavatel dostatečně pečliv!; kvalitu jeho edicÍ nelze srovnat s.otaouiÍmipraceoni Palackého nebo Erbena. Ve sbírce Starobytd shlddaniepublikoval
básďcká ďla ze 14. a 15. století, mimoto vydal napf. Dalimilovu kroniku.
|eho vydáním Husovy Dcerky se poprvé v nové době vrátilo do českéliteratury dflo Husovo.

MIadÝ Hanka zasáhl do vjvoie české literatury svou lyrikou a pčeklady.
Pčeložil mi. ukázky ze sbírky písní Vuka Karadžiče Piostondroánr srtsnam za d,o Čech pfeuedend (t8li) 

" 
jiz pr.dtim uveŤejnil v českfch vídeřskfch

novinách vfzrru k obdobnému sbírání starfch lidovfch pi.j e.,ty.t,, tt.re
.toho zaiisté zasluhují, aby zavzot nynějšim noqfm skladatettrm uv.**v
byly... Ve sqfch pťrvodních básních (Píně,l8l9);i pak osobirlm 

"pt''ou.-''vystavil ?A vzot,, lidovou slovanskou poezii. Vfchoá o,oo* ;Áo úa'orspočívá.jďtě na těch poetickfch klišé, která v milg3tn6 a priráant tyicepěstovali pÍispěvatelé Puchmaierovfch ďmanachťr. rento t}T páezie
sbližoval Hanka s písněmi slovanského folklÓru ttm, že 

"a."i ?i"pr.
1ruskfch píshí milostnfch a pastjrčskfch) piejlmal některé námětn uisnic-
t oPŤ'v a postupy (napň. souběžné líčení života lidského a piírodního);
někdy jen slovně obměĚoval cizí či domácí lidovou pčeďohu nebo montáápÍeloženfch verš{r z několika básní folklÓrnÍch vytvoŤil Dovou' vlastni bá-seĎ. Haokova rozněžnělá i humorná mitostná lyrika s tichounkjm.e.ict..
a hvězdičkami, s pasťjŤi,.oráči, I.abem plpoucím mezi lučinLď, ,e 

"|eu-19u chasou venkovskj'ch hochťr a holek atd. ukazovala - v náznacÍch teÁ"*
i básnické techniky - k budoucÍ ohlasové tvorbě F. r. ca"t.'.teí" 

"l.r'okruhu.
lméno Hankovo se nejčastěji spojuje s podwhy staročeskÍch památek.

pbjevit Rukopis krtilotsédoorsblt (zkratka nx; ro. 9. l8l7 v kostele veDvoŤe Králové a tiskem iej vydal r. 1819. ntt '" skládá z 12 pergameno.
vfch listťr a 2 proužkrt. obsahuie dvě skladby lyrickoepické, 

.s".i-ío,.-

"j:l 
pÍ.'"t a šest epickfch historickfch básní s náměty z dármÝch pohan-

skfch dob i z raného kiesťanského stňedověku. z daj.ú u t"*to ''iltÝ"n,
že RK.ie nepatrnf zbytek ohromného sborníku, kte'rÍ obsahova-xpisy
starobylé privodní lidové poezie a byl poňízen asi koncen 13. stoiett.
Rukopis zelenohorsk,, GZ) byl v listopadu ists .oo1,-oě zaslán pro sbÍrky
Národního tnuz@, název dostal poďe dodatehě zjišiěneho natezi.š tě Ze|qé
Hory u Nepomuku. ČtyÍi pergamenové listy obsahuií čest básně Siaz
a delší zlomek Libušina sotldu. Pod|e písma a ieči se rutopis Hag do 9. ažl0. století. PŤed objevením RKz i po něn byly objevenyleště dďší siaro-
české památky literární, jazykové i obrazové'které se pozděii rovněž uká-
zaly jako padělané a které měly pŤímo dokazovat nebo podepírat to, co měly
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árkumentovat RKZ: že iiž dávno pied pÍiiettm kŤesťansM měli Češi

.-^]"'lro" pťrvodní slovanskou kulturu a demokratickou společenskou orga-

^|,"Ia ̂  že tato kultrrra bezprostiedně souvisí s neistarš{mi znáEíImi kul-
*'*"'*i 

epochami lid,swa. Podobné mystifikace, jako byly RKZ' jsou známy

)--Áon" ji''y"h 
"*op'kfch 

literatur 18. a 19. století.
" .í"yii'"*"" 

J. Dobrovského, kterj' piesnjni argumenty oznabl RZ 'za
ooá*í', uvlv ŘKz v domácím prosďedí a většinou i ve slovanské cizÍrě

Ixl"iu.za-wavé. NarŮrstající zahÍaniční pochyby o pravosti byly u nás

íi,áá,a"i za ritok proti národu, i pokud byly odborně seriÓzní. Domácí

iliiir." -"'ir" proievit hodně odvaby vědecké i morální, protože se stavěla

svou nedtrvěrou v pravost RKZ proti tomu' co zaštítila autorita F. Palac-

;;i; ; P. J. Šďďíka a co piešlo do kolektivního povědomí o české minu-

losti. Spory o pravost pak doslova rozboďily nár9dní život. I(oncem

70' let ie navodily spisy vídeĎského profesora češtiny A. v. sembery

" 
,t",,téno buďtele, fitol-oga Ant. Vaška (otce Petra Bezruče), od poloviny

80. let se sousta,nému prŮukumu Rukopisir věnovali mlnd$t pražští vědci

0. c"u".,.', J. Goll, T. G. Masaryk, J. Mček aj.), většinou soustiedění

t<olem Masarytovy revue Athenaerrm; nepÍavost RKZ věrohodrrě proM-

za\i piedevšim dťrkarv iazykovědnÍmi a historickjni. K závěru o paděla-

,,o,.i RKZ, k něnruž zhruba pŤed 80 lety dospěly společenské vědy, pŤiklo.

nity '" nedávno i jednoznačné vÍsledky chemického zkoumání hmoty

;i;" " 
pergamenu. Inspirátorem padělk{r, a-Btorem staré češtiny a zčásti

i uasnictym pťrvodcem byl pravděpodobně V. Hanka, na epickfch sklad.

bách se snad básďcky podílel J. Linda.
Dnes vidíme v RKZ-vynikající básnická díla obrozenské literatury dru-

hého desítiletí 19. stoleti, odpovídající potŤebán a sn{rm preromantiktr.
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or.uhou základní myšlenkou, zdirrazněnou hlarmě v RZ, ie id3g trálgÍln|

osobitosti. Lyričtí brdinové i postavy a děje epickfch básnÍ dokresluií tento
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id.ouoo ie v souladu jednotnost umělecká; básně isou schopny navodit-do-

iem, že isou dílem iakÝchsi anonymních pěvc{r, kteŤí za sv{rj národní kolek-

tiu ''yi"aroii jeho sbodné poiímání lidského a pňtrodního života,' a ktefí

když vypravuji o brdirrech ďslavnj'ch událostech, kresll zárovď i whraněnÝ
citovf a morální obzor svfch poďuchačú. Iiž PalackÝ vÍstižně postŤehl' že

,,''.oonj'zpěvmtržebí/tipokládánskoroienzaagegátbásnickfchobtaz{r..,
á poimenoval tat zauaanr prosďedek umělecké metody, volné, kompozičně

,,ip,op"""ou*é iazení motiv{r, dějorrÍch vÍievtr, popis{r bÍdbtl 1 -b:iŮ'
p,oo,t,'u, piírodních scén. Citová pťrsobivost básní spočívá v prvé ňadě na

lecnto ieanotlivfch dílčích obrazech, které jsou schopny iakoby vyčlenit se



78H
H

19

fc,dinu a žiie - irko pověsmá postŤ 
"ť*,T.9' 

- u pŤátel nebo se vydává

"" 
to"tty. Tak 1ei zastihla Drvní světova vaIK..

V rychlém sloďu se *;'il d"lst .áoa.'iící životní zkušenosti: cesta na

frontu (1915), r'rské zaiet.í,lrrct'"a t črsl. legím (1916) a obětavá práce pto

#6t#í=:',::*mn;tl;:ri:.*ilHffi iH,l:.H::
ffijff ".ť''"?iJ,':[ff;ffi Tiq':ltirl;i:y*:šffiš"ilff -
cích (r. 1918 vstoupil."ff;; i'štJn"á"i'i..i*e strany) až na DálnÝ vÝ.

chod. Odtud brr oa",rď*.p"."" tevolučnímu boii doma. PŤiiel do Prahy

koncem roku 1920, i,, ůš,u*e revolučních sil. Sledován policií' osočo-

ván a pÍiiínán s nedtrvěráu z rttní1cbstnan'. ve svizelné bmomé i osobní

situaci (v nerozhodném; il;h" ke své první i dÍuhé žerrě, kterou si

pÍiváž|z Ruskr), ""*ii.'ar'"e|šino 
znlsobu života. Instioktivně hledá

soustÍeděnÍ k práci ' 
""nřu*iin'JJ-,,"-Č",to-o'"uské 

vysočfurě, kde píše

a diktuie o wily itobr ého i,;;;;;š;;;J ao,,,e nrcnaaaté smrti 3.ledna 1923.

Autor vydal kniŽně i"",i"u"rr."" část své povídkové worby. (Verše psď

ien pŤíležitosmé, napŤ. 
-t,taiÁi,ynnn,, 

1903, spolu s L. HáikemJ Posmrtné

*aa,,i leho spistr, .éž ;Tíl";;''ši. ' '"a"i"l,n. Dolenského v |.1924 až

2Ó. Pramenné vydání H]aiffiiď;';.i "v"uE"r 
od r. 1955. Některé sloŽky

a polohy Haškova díl" 'y"ikli teprve Y 
tomto-souboru' a proto také vÍklad

wchází z něho 
" 

,,uaai'i r.topo&y tohoto.vydání. První vjznamnf tema-

tickÝ okruh o oe* pr"á.iliií-č,i, p*íikl,a |rumoresky z cest (|955).

Timi do Haškovy *",;;.;d;"á*:'.*u věcnost a pŤbozenost, ďe

i'il;#'.^;&;te"'i n,o'"lJJfid"'éb".IJž v těchto piíbězích z cest se

ustaluje typ mazanébo .#;;il;'í' se dovede zaÍIdtt z'avšech okolnostÍ

po svém a wzÍ^Í"" paí,,]"š"l'a"-*""oe,i.. " 
postav' ieiich nezvyklého zptt-

sobu iednání, '""z.'afr'i."í""iT""r;t humorně poetizován, ďe stává se

zde - podobně iako i ;'ffifi"h poírata"r..o děíech a zzlíŤátk ch (L960)

- spontánním " "*"'"l 
n'"'.i"ii""ím protěiškem společenské pÍetváŤky.

Dík tomuto ,".n,*?i.jn'ff.ii;škiJ ;b;" t tolHorntrnu prostŤeď

" 
i'"arJ v powchní zaiímavosti či sentimentalitě.

Několik svazkrr HJť.;;'J ; i" i"nl"9"9 humoreskami (Dědictzlt po pa-

nu Šafrdnkoor, 196I ,,.ii,,i,"íiá"a imh.r!t1, 
|96l; Ztddce národa o Cho-

těboŤi, t962),tt",e o"i,J;i.,".p,,.nr pohled..iinou ctižádost než pobavit

čtenáŤe. J,o..r ue.si,,oo',,i,*' l.r"-Ár".u ;istotou a s bezpečnou znďostí

čtenáŤovaočekávání.lvtetoiraďčníwstvě.sevšakprosazuieHaškirvoso-
bitf tďent. pritan,,ie iej ,'''es""* *eté. iednosuannosti lidského chováď'

ať se tfká jedno.ti'".;;il;;;ifl"ich ievtr. V 1omto 
směru se mobla uplamit

Haškova scbopnost ;; 'i""Ň. ooveo vidět život, ieho všednost

i bizarnost, u to,,r..et*"I,"t"q u" uÍ."^Ý"n situacích a podlbbnostech.

Ty se stávají 
"a.oJ"oJil, 

pt.,,oaoi.to.itoo'ti, p esahu|íct svfm ričin-

kem komiku t,"aie,'ilf,I,,"Lá".rcr.y'"n .gne^".. Í. . t"q9"st,nenadá-

lébo prohlédnuti 
" 

;;bildnuít, založená oá prfli.'o životních reáliI

a na ieiich o.e.t"o'yTrioi)il;;;i 
-to"to"."a"í' 

a srážkácb. Takové

ze souvislosti skladbn a pňitom vždy navozovat celou a osféru zvláštního
uměIeckého světa. RKZ mocně inspbovaly české v tvarné, hudebnÍ a slo-
vesné um(ní 19. století. Zaptrsobila tu nejen jeiich symbolická platnost
a vše, co vdlynulo do piedstavy o nich, ďe i jejich vlastni estetické trodnoty.

Jaroslav Hašek
/19,83-1923/

Prozaik, pĚed válkou jeden z htavních pŤedstavitelrl pražské
umě|ecké bohémy, satirickf žurna|ista" nektidnf tutár. svrt!
anarchistickf radikatismus postupně zaměniI zi skepsi
k politickému životu, kterou však stá|e vyvažova|a neostabená
tv rčí aktivita: projevova| se originatitou vtipu, fantazie
vypravěčské hry,v nIž nad stísněností a neplodností doby získáva|
pŤevahu humorista a nepostižitetnf mystifikátor. Tento uměleckf
postoj promítl po zkušenostech z vá|ky do roz|eh|ého obrazu doby
a do mnohovfznamného literárního typu, kterf se pozvedá z chaosu
světa v osudech dobrého vojáka švejka.

Narodil se v Praze 30. 4. 1883. Otec, učitel matematiky na stÍední
škole' brzy zemiel. Dospívající Jaroslav Hašek pÍerušil stuďum na gymná-
ziu' učil se drogistou a mafuÍovď nakonec na obcbodní akademii (l9oz).
Stal se bankovním ričedníkem, záhy však dal píednost volnému povolání
spisovatele. Náměty sv'.i'ch povídek (jimiž debutuje v Národních listech)
těŽí nejprve z cest, které podniká pěšky po zemích Rakouska-Uherska i po
dalších státech g1fgílní a jihovfchodní Ewopy. Po r. 1904 se načas sbližuje
s anarchistickjn hnutím na severu Čech a v Praze, reďguje některé jeho
listy (omladinu, Komunu, Chuďasa) a pÍispívá do nictr. svjmi protimo-
narchistick1imi, politickn téŽ však ostŤe sociálně kriticklmi fejetony. Jakopohotoq žurnďista i iako autor nesčetn!'ch humoresek proniká poá ,,l",t-
nín jménem a též pod mnoha pseudonymy do ruznfctr satirickj,ch či zá-
bavnj'ch časopisťr a denních listťr (Karikatury, KopŤivy, veselá Praha,
Humoristické listy, Světozor, Besedy lidu, Mladé p.oody, 

-iid, 
České slovo,

Právo lidu ai.).
Neuspokojen piedválečnjmi politicklmi poměry, zaujal Hašek ironickf

postoj k veÍeinému životu. vyiádčil jej vfmluvně, když se pÍed volbami
dolíšské rady r. l9l1 prohlásil kandidátem ,,Strany mírného pokroku v me.
zích ákona.. a vysmál se ve wipné perziflující hŤe nepiodné komeďi
politického boje. Po několika pokusecb o pravidelné zaměstnání (lokálkáie
v Českém slově, redaktora světa zvíčat, majitele Kynologic\eno ,i.."""l,
neschopen podčídit se poŽadavkúm spoňádaného manželství, opouští Hašek
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těboŤi, t962),tt",e o"i,J;i.,".p,,.nr pohled..iinou ctižádost než pobavit

čtenáŤe. J,o..r ue.si,,oo',,i,*' l.r"-Ár".u ;istotou a s bezpečnou znďostí

čtenáŤovaočekávání.lvtetoiraďčníwstvě.sevšakprosazuieHaškirvoso-
bitf tďent. pritan,,ie iej ,'''es""* *eté. iednosuannosti lidského chováď'

ať se tfká jedno.ti'".;;il;;;ifl"ich ievtr. V 1omto 
směru se mobla uplamit

Haškova scbopnost ;; 'i""Ň. ooveo vidět život, ieho všednost

i bizarnost, u to,,r..et*"I,"t"q u" uÍ."^Ý"n situacích a podlbbnostech.

Ty se stávají 
"a.oJ"oJil, 

pt.,,oaoi.to.itoo'ti, p esahu|íct svfm ričin-

kem komiku t,"aie,'ilf,I,,"Lá".rcr.y'"n .gne^".. Í. . t"q9"st,nenadá-

lébo prohlédnuti 
" 

;;bildnuít, založená oá prfli.'o životních reáliI

a na ieiich o.e.t"o'yTrioi)il;;;i 
-to"to"."a"í' 

a srážkácb. Takové

ze souvislosti skladbn a pňitom vždy navozovat celou a osféru zvláštního
uměIeckého světa. RKZ mocně inspbovaly české v tvarné, hudebnÍ a slo-
vesné um(ní 19. století. Zaptrsobila tu nejen jeiich symbolická platnost
a vše, co vdlynulo do piedstavy o nich, ďe i jejich vlastni estetické trodnoty.

Jaroslav Hašek
/19,83-1923/

Prozaik, pĚed válkou jeden z htavních pŤedstavitelrl pražské
umě|ecké bohémy, satirickf žurna|ista" nektidnf tutár. svrt!
anarchistickf radikatismus postupně zaměniI zi skepsi
k politickému životu, kterou však stá|e vyvažova|a neostabená
tv rčí aktivita: projevova| se originatitou vtipu, fantazie
vypravěčské hry,v nIž nad stísněností a neplodností doby získáva|
pŤevahu humorista a nepostižitetnf mystifikátor. Tento uměleckf
postoj promítl po zkušenostech z vá|ky do roz|eh|ého obrazu doby
a do mnohovfznamného literárního typu, kterf se pozvedá z chaosu
světa v osudech dobrého vojáka švejka.

Narodil se v Praze 30. 4. 1883. Otec, učitel matematiky na stÍední
škole' brzy zemiel. Dospívající Jaroslav Hašek pÍerušil stuďum na gymná-
ziu' učil se drogistou a mafuÍovď nakonec na obcbodní akademii (l9oz).
Stal se bankovním ričedníkem, záhy však dal píednost volnému povolání
spisovatele. Náměty sv'.i'ch povídek (jimiž debutuje v Národních listech)
těŽí nejprve z cest, které podniká pěšky po zemích Rakouska-Uherska i po
dalších státech g1fgílní a jihovfchodní Ewopy. Po r. 1904 se načas sbližuje
s anarchistickjn hnutím na severu Čech a v Praze, reďguje některé jeho
listy (omladinu, Komunu, Chuďasa) a pÍispívá do nictr. svjmi protimo-
narchistick1imi, politickn téŽ však ostŤe sociálně kriticklmi fejetony. Jakopohotoq žurnďista i iako autor nesčetn!'ch humoresek proniká poá ,,l",t-
nín jménem a též pod mnoha pseudonymy do ruznfctr satirickj,ch či zá-
bavnj'ch časopisťr a denních listťr (Karikatury, KopŤivy, veselá Praha,
Humoristické listy, Světozor, Besedy lidu, Mladé p.oody, 

-iid, 
České slovo,

Právo lidu ai.).
Neuspokojen piedválečnjmi politicklmi poměry, zaujal Hašek ironickf

postoj k veÍeinému životu. vyiádčil jej vfmluvně, když se pÍed volbami
dolíšské rady r. l9l1 prohlásil kandidátem ,,Strany mírného pokroku v me.
zích ákona.. a vysmál se ve wipné perziflující hŤe nepiodné komeďi
politického boje. Po několika pokusecb o pravidelné zaměstnání (lokálkáie
v Českém slově, redaktora světa zvíčat, majitele Kynologic\eno ,i.."""l,
neschopen podčídit se poŽadavkúm spoňádaného manželství, opouští Hašek
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vidění si postupně vynutilo odpovídaiícÍ kompoziční fornru, uvolĎující
děiovou iednotu anekdoty ve prospěch iakoby neáměrného pÍiiazovánÍ
falÍ . Tak se mohlo i humorné vyprávěnl kdykoli dotknout hlubštch stra-
ne} člověka a dobn stavět ie do pravébo světla. Hašek vyhrocuie svou...
m'etodu fantaziiní hrou' vÍmyďerr, kterj' stuprluje komické konuasty do
absurdní nadsázky a odhďuje v utkvělé jednostrannosti životních ievťr go.
teskní, směšnf a zároveĎ riděsnf mechanismus.

Těnito vlastnos i se Haškova hunoreska stfká s dťuh'D oblíbenfm
tvaren tohoto autora' jímž byl satirickf fejeton. V něm si mohl co nej-

pčíměii uplratnit Haškťrv vj'směch uznávanjn společeuskjm autoritám
a hodnotán, v něm - respektive v ieho originálnich obměnách - se však
také svobodně rozvily charakteristické vlastnosti Haškova improvizačního
stylu. PŤedmětem Haškovy satiry se staly všechny podstatné projevy národ- ,
nostnÍho 6 gqciálníhg ritlaku prostého českého člověka v rakouské monar-
cbii. Zesměšněny byly zbytky ieií feudálnt slávy, aristokncie a církev, stejně
iako ieií moderní potlačovatelskf, vojenskf, policeinl a uÍední áparát;
s nimi však i české maloměšťácM, kompromisnictvÍ v politice, lhost-ejnost
k pĚirozenjm lidskÝm hodnotáoo, která se skrjvata za zdánLivé dobromvsl-
nfm' kondďíkovskjn a c. k. šosatjm zerměiškem pňedválečnfch Čech.
Cďe& společenslcfch souvislostí byl zde vydán napospas nejprve hoŤke a ritoc-
né' potom víc a více pobavené ironii. Základem Haškovy satirické netody
ie koláž nesourodfc[ autentick ch a zlroveů fantasiicky rozehranfch
ptvk&. vznikaií provokativď kontrasty, nastroiené však Haškem zčet.
piirozeně. Na iedné stÍaně vystupuií neirÍrznějšÍ projevy vládnoucí ideolo-
gie' falďné vědomí doby, dodávaiící si na velikosti a vaešenosti, na druhé
straně pak proievy každodenního, pčízenďho života (často ieho triviální
č' vulgáÍní podrobnosti a iim odpovídající slovď wtazy). Pohled ,,zdo|a,,
oďásá domnělou velikosti, probtédá iejí prázdnotu, baví se na ieit utor.
To ovšern neznamená, že by Hašek každodennost a banalitu glorifikoval.
I o.na serna o sobě je bezlar|nár ma|ighgÍn{ a bez áruky smyslu, vydaná na
každém kroku směšnosti. PÍesto ie pro Haška rozhodujíci životď detail,
ustavičnf návrat od pomysltr k věcem, iak jsou. Kolen tohoto hlavního
znaku ieho tvorby se soustieďuií znaky ostatní.

Jednotlivé g1gž.ky rrm{|ecftého \r'iŤazu' vyzkoušené v určitfch tematic-
kfch oblastech' se postupně spáiely v originálď stytovf celek. v protiná-
boženské sat:'Ťe (Fialozlll hran, L958) rozebrává Hašek bohatěji než kde
jinde možnosti umocĎujícího vfmyslu, poMdkové grotesky. V sociá|n{
sati e (Loupeb orahp ed souden, 1958) se aotožĎuje s postoiem společen.
skfch yyděděncŮ a psancÍr, stupĎuje v nÍ drastické kontrastn ďetsvojuje
si též sloátou iroDii, která vedle své ritočné funkce plní i funkci obrannou,
cbrání autora i čtenáÍe pÍed neádoucí sentimentalitou. (Svťri odpor
k dekadentnímu estétstyí z piďomu stoletÍ i k pla&ivé sociálně tendenční
literatuie vnádiil autor v několika feietonech pŤi*o p.ogr.-ově.) Nad-
sáz*a ad absurdum a krutá gtoteska pňichází ke slovu v sátirickém-zobra-

zení všech možnfcb mechanismrl státní moci. Stává se mimo iiné

iu-n"morneisí poloze) principem pÍedválečného cyHu povtdek 9'p9:l"!ip
)o'etoui, tte'i 

"trc" 
it'"li.sloužit .do posledního vzdechu.. (č. 191l'

v prrlm. vydání oou,l íiai š".in.b1,1 ydlkou a jiné poilioné histotk)l,

isiiÍ. Ň";;""stieděněii vs"t p'onit.t Halek.do vlastďch forern tehdejšího

ooutlcrcno života, do frašty volebntho boie, do vfkonťr iečnické daaso.ge'

ffi;"h;;Jf;;;. vtď v nich agresívní a velmi nebe4lečnou společenskou

r"i'tt",a maskuje chtivost, boi š moc několika iednotlivď a skupin ájmy

"sJ.u"""y-i. 
ť zesměšnění této Ei piispělo piedwšÍm Haštovo mnoho-

iua*e 
"áe"í 

parodistické (Galeie hariiaur,l964). Parodická bra odha-

iuie nepfítomnost skutečnéilo smyslu napodobenj'ch forecr, uvolĎuje nás

"sll 
.ez z ieiich utkvělé, sugestivď .o"í. Mt'za bjt tvoiivou !1ou..která

pŤináší osvobodivf po"ií n"iye"'panfch možností' neumÍtveného Života'

i''t i"t'" kladnf iaea nea*J pri'''eho xělesnění a z(rstal ien energií té

osvobozuiící hry. K .J"'e." uměleckému iďení se p iklonil laro1lav

Hašek v době všeobecné stagnace a krize spolďenského. života.,pied

|-.o,,t ,,,eto,,oo uttt.oo. Úaoit-to neivfrazněji v Po|iticblch a socitilních
-aíia,n 

strany mlmého po,kroku 
" 

-,11l'7 .záhona, iež vznikly v t. |9|2

iuírv vyae"v ážv \ lgogí,imt ieanottiví'ch kapitol (vzpomínek' proslovú'

i,riuilt' z .ápoštolskÝcb cest.., prokládanícn mistrnÍmi karikatrrrani osob-

iosti pčeďíaiečné Prahy) spojrrje svjrm stylovlm proieven !9:F:" 1*ťk"
a kronikáňe bohémské áruzi.oy, 

"otor" 
iqr"n *tiv"tch ,,děiin... Slučuie

s obdivuhodnou lebkostí uaz"e ' nevážnfm, autentické s neávaznjrn'

presne zaměienf vÍsměch s bezstarostnosť žvástu. V ávetně rozpoutanérn

proudu Íeči dotÍká se nas tarcu současně prohlédaiíď ironie i t"'l r:ed
- smích snímající .iu" 't"p'". Na tento 

"-et""tÍ 
obiev (ve své. době nedo-

ceněn!; p.otož" uir'"-iá'ua svého nakladatďe a byla po iednotlirrÍch

tapito Jtr uveÍej ována v časopisech až po Haškově smrti) navázal autor

ve své zrďé poválečné tvorbě.
Po náwatu z SSSR pis" H"s.t mj. osré protiměšťácké satiry do Rudébo

práva (Moje z1looěď, ísisl' w"a se však-také k mystifikuiícímu postoii

vyprávěče, kterÍ si p.n'aíe se skutečojmi událostmi i se složkami svého

vyprávěď a získává oaa" usi- hurnornf Badhled. Tak vypráví i o srrÍch

nedávnfch zÁžitcich z revolučoího Ruska v povídkovém Ť:':!*,*
města Bugulmy (č. Lg2L,v pram. vydáď spolu s články z rudoarmeiskébo

tisku ve stejno|menná svazku 19e6). smích, kterÝ zde povsjává.1kon-

trastu mezi vylíčenfmi událostmi a familiárním, zlehčrriíctm, a.le.také zlid-

šťuiícím zptrsobem leiicn "iae"r 
a podání, piipomíná iiž v mnohén polohu

Švejkova humoru.
osudy dobtého oojďka Šoejka za stlětotlé oálky (I.|Y, nedokončeno)

zab|y vycbázet v uráu tszí iako lidová četba v sďitecb na pokračování;

za několik let poté '*iJv.íez 
"a.t.'noo 

německého piekladu 1lihou
světovou. Jde opět o airo-t".o"istické a satirické, ale na rozďl od ďívěi.

ších prací též piesvědilĚ 
"pi"r.e, 

široce rozlehlé a zalidněné. Pro tuto vlast-



80H
viděn! si I'ostupně vynutilo odpovÍdaiící kompoáfuÍ fotmu, uvolřuiíd
děiovou jednotu anekdoty ve prospěch iakoby nezáměrného pňiiazovánÍ
fatÍ . Tak se mohlo i humorné vyprávění kdykoli dot}nout blubších suá.
net člověka a doby, stavět ie do pravého světla. Hašek vyhrocuie svouv
E,etodu fantazijní brou, vjnyslem, kter!' stupůuie komické kontrasty do
absuÍdní nadsázky a odhaluie v utkvělé jednostrannosti životních ievir gro.
teskní' směšnf a ároveĎ riděsnf mechanismus.

Těnito vlastnostnri se Haškova humoreska stfká s druhÍm oblíbenfm
tvaren tohoto autora| jímž !y| satirick'' feieton. V něm se mobl co nei.

pŤÍměii uplatnit Hašk{rv vfsměch uznávarrjm společensk m autoritám
a hodnotám' v něm - respektive v ieho oriďnátnrch obměnách - se však
také svobodně rozvily charakteristické vlastnosti Haškova improvizačního
stylu. Píed'nětem Haškovy satiry se staly všechny podstatné proievy národ.
nostního a sociálního tlaku prostého českého člověka v rakouské monar.
phii. Zesměšněay byly zbytky její feudální slávy, aristokracie a církev, stejně
iako ieií moderní potlačovatelshf, vojenskji policejní a riiední aparát;
s nimi však i české maloměšťácM, kompromisnicM v politice' lhosteinost
k pčirozenjn lidsk}'E hodnotám, která se skr.jvala za zffin|ivě dobtomysl.
nfm' kondďkovskjm a c. k. šosarjm zevnějškem piedválečnfcb Čech.
Celek společenskfch souvislostí byl zde vydán napospas neiprve hoŤké a ritoč.
né' potom víc a více pobavenp ironii. Základem Haškovy satirické netoďy
ie kotáž nesourodfch, autentickfch a ároveř fantasticky rozehranfch
prvkír. vznikaiÍ provokativnÍ kontÍasty' nastroiené však Haškem zcela
pŤirozeně. Na jedné stÍaně vystupují nejrťrzně|ší projevy vládnoucÍ ideolo-
gie' fďešné vědomÍ dobn dodávajícÍ si na velikosti a vznešenosti, na druhé
suaně pak proievy každodenního, piízemďho Života (často jeho uiviál,nl
EivulgáÍní podrobnosti a iim odpovídající slovď qÝTazy). Pohled ,,zdo|a,,
otňásá domnělou vďkostí, problédá její prázdnotu, baví se na jejÍ rikor.
To ovšen neznamená, že by Hašek každodennost a banalitu glorifikoval.
I ona sama o sobě je bezrar|ná, malichemá abez zártky smyslu, vydaná na
každém kroku směšnosti. PÍesto ie pro Haška rozhoduiÍcí životni detail,
ustavičnf návrat od pomysl{r k věcem, jak isou. Kolem tohoto 'hlavního
znaku jeho worby se soustieďuiÍ znaky ostatnÍ.

Jednotlivé složky rtm!|gc1ého vfrazu, vyzkoušené v určitfch tematic-
kfch oblastech, se postupně spáiely v origioálď stylovÍ celek. V protiná.
boženské satiše (Fialav! hron, |958) rozehrává Hašek bohatěji neŽ kde
jinde možnosti umocĚujícího vfmyslu, poMdkové grotesky. V sociá|ní
saÉše (I.oupežtj orahpŤed souden' 1958) se ztotožĎuie s postojem společen-
skfch vyděděncŮ a psancfr, stupůuje v ní drastické kontrastn ďe osvojuje
si též sloŽitou ifonii' ktefá vedle své ritočné funkce plní i funkci obrannou,
chrání autora i čtenáie píed nežádoucí sentimentalitou. (SvÍrj odpor
k de.kadentnÍnu estétsM z pielomu století i k plačtivé sociálně tendenčuÍ
literatuÍe vyiádÍil autof v několika feietonech pŤímo prograrrově.) Nad-
sázfta ad abstlrdum a krutá groteska p icbÉzt ke slovu v s.atirickém zobra-

H
8l
zení všech možnÝch mechanismú státní moci. Stává se mimo iiné

1v humornější poloze) p'ii"ip"* predválečného cyklu povídek 9.p9:'"!:.é.
:"" ;-*i;'í "t."J "r'Ji.'r."zi. 

,,do posledního vzdechu.. (č. 1911'

v pram. vydání oours oojai Šoeln.. r-r1! ldlhou 
a iiné poilivné histork3t'

lníii.Ň"'i""sJ.aeneii ;,.k.p'."ikl H"1.t .a" vbstních forem tehdeišího

oolitického života, a" r*Jtv 'ár.u*ho boie, do rrúkontr iečnické denagogie'

io novinové fráze. vidí v Ji"nlg'*r"* " ""r'"i 
nebezpečnou společenskou

Lež,Werámaskuie "n.'uo'íloiímoc 
někotika iednotlivcŮ a skupio áimy

všeobecnjni. r ".s-es"njJii. 
rzi piispělo pleder'šÍm Haškovo rnnoho-

tvárné uměni p",oai,ti"iěJco lnu i",;io*'.r964). Parodická Y :e.
luie nepĚítomno* ,m.tďo ,-y'lu na9o!9!enÝch foreur, uvolĎuie nás

však též z ieiich "*"aiiJg*.ili 
.."i u;iza tyt woŤivou To"'-.k.oá

pÍináší osvoboďv!, p.Ji 
""ilJ*panfch 

možností, neum:rtveného života'

byt i"r'o kladnÝ id"ál ;;J;; pri-eil. 1ěla1ěnr 
a zírstal ien eoergil té

osvobozuiící hry. K ."r.*e-".".erecké.rnu iďení se pÍiklonil laroslav

Hašek v době všeotáJ 
-*"go""" 

a }rize-.společenského života pied

prvnl světovou'arr"". ijei"ir-. 
. 
neivjrazněji v P olitickll ch a sociáln|ch

,d;;;;;;-;;;;; 
^t,*n,;h,,h;;;|,i:? .,r,*, iež vznikly v t. t9l2

(byly vydány ̂z,,. pěi.- íitsi i"a""g"i".n kapitol.(vzpoqp:n:.T:.llÉ'
pŤíběhú z,,apoštolskÝJn,"*.l pl"naaanicn nistrnymi karikaturami osob.

ffiG"dei.*e p."ďvi.poi'í"'"y-'y9ť. proievem postava iečnlka

a kronikáÍe uouen*tj'aoízjů, ".,.o," 
i";rcn nlti""tch ,,dějin... Slučuie

s obdivuhodnoo r"*oJ oa-Áé , o",,ahÍ-, autentické- s neávaznjn'

piesně zaměienf w,--eJ, l"o."'o'*osti žvastu. V živelně rozpoutanén

proudu ieči dotfM," 
"a'i"xlt" 

současně prohlédaiícÍ ironie i ieií protiklad

- smích snímaiící.íď "pJ. 
Ň; Ň; uma9c$ objev (ve své. době.nedo.

ceněnj,, pfotože r''iu" iá.Jra svého nakladateie a byla po iednotlivÍcb

kapitolách uverqnovala.' e"'opi'""n až po Haškově smrti) navázal autor

ve své zrďé poválečné tvorbě.
Po náwatu 

" 
sssďpri" H"sek mi. osué protiměštácké satiry do Rudého

práva (Moje zpnaa, í.saj, vra"' se však-také k mystifikuiíclmupostoii

vyprávěče, kterf si p.La'á se skutečnfmi událostmi i se složkani svého

vyprávění a získává 
" 

'šÍ- uumornÝ nadhled. Tak vypráví i o svfch

nedávnfch zážitc1cb7i*oi,,corr'o nusta v povídkovém cyk|u Ve|iulan

města Bugulmy1c. rsár, v l;;"ydá"í.sno1u s čtánky z rudoarmeiského

tisku ve stejno;mennéT;'k" 19eo. smích, }terÝ zde povstává.z kon.

trastu mezi ovrie*y,Jodá .-i 
" 

r-nnia""rá, aeieuiictm, ale také áid.

šťujícÍm zp{rsobem '#;;JJ"í " 
ildn', pfipomíná iiž v mnohém polohu

Šveikova humoru.
osudy dobtéha oojáka Šoejha ,,. yě:ťé odtfo (l-lY, nedoko-nčeoo)

zaěaly vycházet v urJáu rszí i"ko lidová četba v sesitecn na pokračovánÍ;

za několik let poté se stďy - též ásluhou německého p ekladu - knihou

světovou. Jde opět o ď1o Lumoristické a satirické, ale na rozďl od dÍívěi.

ších prací též pÍesveáš]! 
"pl.te,-s'*e 

rczleilé a zalidněné. Pro tuto vlast-
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nost stala se Haškova kniha pro &enáŤe jaklmsi kompenďem životnÍ
zkušenosti. Navazujeme dťrvěrné dotyky s bezpočetnfmi plochami tét<l
zkušenosti, iimiž se k nám kniha obrací, a získáváme něco navíc: osvětlení,
do něhož staví životní enpirii HaškÍrv či Švejkťrv humor. Pronikáme k těžko
obsažitelnému smyslu toboto díla, kterf piesahuje realitu své doby a tfká
se života, člověka. Pfiitom se Haškovo dílo aktuďizuje vždy znovu i jako
vjtaz iisté děiinné koncqlce. Autor v něm realizoval s neobyčejnjm umě-
leckÍm zdaren trvďe pÍitaáivé téma: mal člověk, napohled ztracenf ve
viru velk!'ch událostí, dovede i v těch nejtěžších poměrech uplatnit svou
spontánní potŤebu svobody. osvobozuje se ze sklifujícÍ danosti už svou
schopností vidět a imenovat věci, osvobozuje se vtipem, faatazií, hravou
tvoŤivostí - piedevším ve své Íeči. V této pčedstavě objektivizoval Hašek
definitivně celé své d65xy3rlní umělecké snažení.

Věroiatnf obraz doby púsobil zprvu hlavně svlmi aktuá{ními vjznany:
vfsměchem rozpadající se slávě habsburské monarchie a protesťem proti
válce. V iadě volně spolu souvisejících epizoďckfch vfievŮ a stále častěi-
ších vyprávění' v riuŽcích roáovorťr a zíbavy, v citaci a parafrázi nejrťrz-
nějších pŤimfch dokladťr doby poznáváme neiprve atmosféru Prahy po
sarajevském atentátu a vypuknutí války, potom sledujeme vojens$|' vlak
odjížděiící na haličskou frontu. Vn$ší scenérie je stále iednoduššÍ (též
drastičtější' iak se piibližuie válečné rizemí), zato se však otvírá epickf
piostor vyr'rávěnÝch pfíběhtr a osudťr, iehož sďedem je postava Švejkova.
Nezbytnf děi' či spíše kronikáťsk! zÁznam voějšího dění, ustupuie do
pozadí (stejně jako hodnotící komentáť autorského vyprávěče) a ke slovu
se dostává mnohostranná a rírznorodá životní zkušenost velkého množství
postav' jež je podávána co nejbezprosďedněji, ďe i s uměním vlxazné
charalrerizač:ní zkratky. Vystupují tu lidé neirťrznějšího gogiálního zaÍaze-
ní' voiáci i civilisté' piedstavitelé vládnoucÍ moci, její služebníci i ti, kdo
s touto válkou a s touto mocí nechtějí mít nic společného. Hašek, iehož
satira míŤí pŤedevším proti falešnjm pÍedstavám o životě, jak je htásá
oficiální ideologie i jak isou žity v každodenní ernpirii, nepracuje až na
vfiimky (detektiv Bretschneider nebo nesympatickjl poručík Dub) se
strohou karikaturou, nevywáií jednoduché áporné postavy (živá postava
feldkuráta Katze). ZesměšĎuje piedevšim to, čím reprezentují moc a lež
dané společnosti. Ani postavy' které obstarávají pohled zdola, nejsou
jednoznač:ně kladné. Niiak neidealizovány, pčízemní i směšné ve svém
chováď, ve své iednostranné zaujatosti a pohledu na svět (napí. sprosťák
Pďivec nebo jedlík Baloun) pčedstavují tyto postavy' celf jejich mikro-
kosmog kreslenf věcaě, bez sentimentďity, vetkÝ potenciál lidskosti.
Zapoieny do vjznamovfch yxahri ďla prokazujl schopnost stát se proti.
váhou nesmysloého ničení života, nesmyslného násilí, nesmyslnfch
mechanismrl' jimtž má bft ďověk spoután. V piedstavách a v mluvě svfch
lidovfch postav (tŤipomeůne si vyprávění sapéra Vodičky o hospodsk1fch
rvačkách nebo mluvní exhibice iedrroročního dobrovolníka Marka) roz-
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oozlává a wÝtaztuie Hašek proievy 199o!|aineno 

života, vytrMvá ie
.z 

automadsmu us"ooo,jl-áJuá iÁ Á,4n, i,u2 elementárním hodnotám.

í..pr".i."tc o hlavní postavě knihy, o Šv9ikovi.

Kdo ie vÍrbec tento il;Ý.#*aoit.. psy' potom voienskf sluha

o".aň.eot"Lukáše*;i*;i*:'m*TiffiJ'Hi.!]'ťffi;
ff'L::í:''l'#"*u'ff "T!yH-'",'11?*:Í'.''* j*,**5:1;,1;'.
sociálnÍho rypu vede b;.í;" ^l". :i*dušuje 

hlubokf, nesnad-

no uchopitelnf, " 
pr""#uo-Jtak plamj,'smysl této umělecké konstrukce.

Na rozdfl od všech *á ilstai 
"ds 

šveik svou komiku - komiku

v'astďho chování i k".il-'i'.t", o oě*ž se wiadfuie z povj'šeného sta-

noviska humoristy ;;':í;;;;;-e.'"h:'i: F.:.' T::::.T:n'"*'
nÝbrž složitjm " 

,,"o.áy- piecházením. ! iedne iednostnn.ostr ve <rru-

hbu, která tu ďívě|ší i;'p$ i *1'?-9^:"in" ze všeho neiduležitěiší ie

aktivita ieho ieči, vÍznaJová hra, kterou se Sveik - neien sám za sebe -

vymaůuie z tlaku 
"dái;;; 

k;;;" 1r1*. 
pohádkově nedotčen ze svfch

dobtodružstvr, rceroo išJ?';J dobrodružství znovu a se steinou chutí

navazuje. V této hÍ" ;;;;ilit"roy, postihuie v ní však svět, jímž pro-

cMzí s bezstarostností ai.ei" 
" 

s p evahoumoudrého blázna. PÍewáfí tento

svět pohotove ao poaoti;i" r-l,''cb 1^liueutr 
a piíkladú ze života.,

ieiich anekdotickou 'áfu" zmnožuje groteskním lozněrern, černÝm

' a absurdním o.,.*.,o,1i*y." " ""wt.eita1ďnem 
proudu ieho ieči mÍrže

kdykoliv zahrotit u t,.áoo i"ooii 
" 

sa,kasmo.. Pňitom nese Šveiktrv pro-

iev znaky naivního Jřil;;;;, má nakv živé mluvy, ieiíž spád byl

bezpečně odposloucbil*"T"p.a"u*, n*y slontánního vyprávění, které

oiesvědčuie iistotou #;sJ.. i ;a |1ou však vZnětí parodována. Parodické

zacbázenis epickjrn ,] ď;; '",š"!ry9'e worávění dovršuie Haškovu

uměleckou pot.*ito,,". tJ.ouoo brdiny ve veltÝch událostech. Ve

znevažuiícím ^"ne,Ji "i;; 
rozpouští Šveikova hra s vyprávěním po-

slední zdánlive iistoi* si;;;* na nr1i3e dosud nezrvárněnébo, do

oblasti ao,oa u"-y#"t"Jio. baua no5íti1. živeloost tv rčího aktu pozve-

daiícího ," " "h"o,.l;;;;. 
š;ěi Šuqroua vyprávění |e povzbudivě

*ffiT.:'; 
této tvárné-o:ry"Ť ".rť]1'*"* 

konflikt knihy GŤedzna-

menanj,v autor""ě;';;;;J; toou"st Napoteon - Šveik) v celé své trvaiÍcí

životnosti. Pro tyto uri,áo.ti se také postava Šveika zďaďla {o 
galeÍie

nesmrtelnj,ch ri.",a.jfr.ói "l"ii ".'to' 
Jaroslav Hašek se stal autorem

světovlm.
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nost stďa se Haškova kniha pro čtenáÍe jakfmsi kompenďem životnt
zlulenosti. Navazuiene dťrvěrné dotyky s bezpočetnjmi plochami tétd
zkušenosti, jimiž se k nám kniha obrací, a získáváme něto .,avtc: osvětlení,
do něhož staví životní empirii Haškťrv či Švejkťrv humor. Plonikáme k těžko
obsažitelnému smyslu tohoto ďla, kterf pŤesahuje realitu sve doby a tytá
se ávota, člověka. Pfitom se Haškovo dilo aktuatizu; e vždy ̂ o"" i i"tov raz iisté děiinné koncepce. AutoÍ v něm realizoval s neouyčejnym rrmě-
leckjm zdaren trvďe pŤitažlivé téma: ma$ čIověk, naponed á]""*y u.
víru velkj'ch událostí, dovede i v těch neitěŽších poměrech uplatnit svou
spontánní poďebu svobody. Osvobozuie '" 

"" 
skličujíci aanosti už svou

schopností vidět a imenovat věci, osvobozuie se vtipem, fantazií, hravou
tvďivostí - piedevším ve své ňeči. V této pčedstavďobielrlvizoá rraset<
definitivně celé své d6g3y3r{ní 'mělecké sna}ení.

Věrojatnf obraz doby pÍrsobil zprvrr hlavně svjmi aktuálními \r'znamy:
vfsměchen rozpadajíď se slávě habsburské monarchie 

" 
p.ot"stil, |loti

yál9e. v čadě volně spolu souvisejících epizoďckfch vfjevťr a state eastei-
ších vyprávění, v ritržcích roáovorťr a Áb^,y, v citaci a parafrázi o"i.o"-
nějšÍch pŤímfch dokladtr doby poznáváme neiprve amosféru r'"ny po
sarajevskén atentátu a vypuknutí války, potom sleduiene vojenskf vlak
odjíždějící na hďičskou frontu. Vněiší sienérie je stále i"ďoe.'ríÍ ttezdrastičtější' 

i:\ s:.piiyižu'e váIečné rizení), zato se však owírá epickf
prostor vyprávěnfch piíběh{r a osudtr, jehož sďedem ie postava Šveji<ova.
Nezbytnf děi' či spÍše kronikáŤsk! zázne'n rmějšíbo at"r, 

".top.'i" 
ao

p"?dl (steině iako hodnotící komentáč autorského vyprávěie) 
" 

t. ,to,,o
se dostává mnohostraoná a rťrznorodá životní zkušenost velkcio množství
postav' iež ie podávána co aejbezprostŤedněji, ďe i s uměním vltazné
charakterizační zkratky. Vystupují tu lidé nejruznějšího sociálďho i,Í^,.-
ní, vojáci i civilisté, pÍedstavitelé vládnoucí moci, jejÍ služebníci i ti, kdo
s touto váIkou a s touto mocí nechtějÍ mít nic spole&ého. Hašek, iehožsatira míčí pčedevším proti falďnln pčedstavám o životě, iat iá nasa
oficiálď ideologie i jak jsou žity v každodenď empirii, o"p,a*f" 

"z 
o"yÍjimkv (detektiv Bretschneider nebo nesympatickf poručík Ďub) se

strohou karikaturou, nevyťváčí iednoduché áporné po't",,y (živá postava
feldkuráta Katze). Zesměšůuje piedevšírn to, čím ..p'"""otojí moc a lež
dané společnosti. Ani postavy' které obstarávaji pthled ziola, nejsou
iednoznačně kladné. Niiak neidealizovány, píizemní i směšné ve svém
chováď, ve své iednostranné zaujatosti a pohledu na svět (napÍ. sprosťák
Palivec nebo iedlík Batoun) pčedstavují ťyto postavy' cďf jejich .it,o-
kosmos kreslenf věcně, bez sentimentality, velkf pot"""iá fidskosti.
Zapoieoy do vlznamovfch vztahťr ďla prokazuji scíoinost stat se |roti.váhou nesmyslného ničení života, nesmyslného násilí, o",.y..loy"b
mechanismd jimiž 6á blt člověk spoután. V pŤedstavách íu nt"ug srrÍcn
tidorrfch postav (pčipomeřme si vyprávění sapéra Voďčky o hospodsk}ch
rvačkách nebo mluvď exhibice jednoročnÍho dobrovolnika Marta) roz-
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poznává a zvfrazůuie Hašek projevy nepoddainého života, vytrMvá ie

i-J.-"á'*u vs"aoo,J" aeu.a ii- ^#,'laúo. elementárním hodnotám.

To platí také o hlavní postavě knihy' o sve'Kovr.

Kdo je vťrbec tento p""ívuiy .t"n"a"rt 5 
psy' potom voienskf sluha

nadporučíka LuMše 
" 

il;;č"ě ordonance 11. marškumpanie 91. pluku'

kterÍ uváď svou - 'il"il" nebo hranou? - prostoducbostí všechno

kolem sebe ve zrnatek? Každé určitěiší vymezeni Šveika iako lidského nebo

sociálního typu vede b'"y k;í;;*ě"í, ziednodušu|e hlubokÝ' nesnad-

no uchopitelnj,, 
" 

pr."" jiuot''ě tak plamf smysl této umělecké konstrukce.

Na rozdíl od všecb o.."ioi"t' po'.* wuar Švejk svou komi\] - komiku

vlasmího chování i t<omiku života, o němž se vyiadfuje z povj'šeného.sta-

noviska humoristy - 
";l.dil;;'.stí 

po:*y, gest, zpírsobu.myšlení'

nÝbrž sloátjrn 
" 

o"o,.Áfi pi ntťul1ríry-,.? iedné jednostranno:9 -::Š*-

ill"' 
"*n..i 

u""6sii.il' "i. 
i ruší. Zdá se,že ze všeho nejdtrležitěiší ie

aktivita íeho Ťeči, 
"j'";;' 

h'a, kterou se Šveik - nejen sám za sebe -

vymaúu|e z tlaku 
"dái;;; 

k;;* u1ke. n9Mdkwě nedotčen ze svj'ch

dobrodružství, kterou 
"s.tiéz 

svá dobrodružswí znovu a se steinou chutí

navazuje. V této rc l" *po'tizitetnf, postihuie v ní yšak s1ě3' i!3|.rro-

cMzí s bezstarostností ditěie a s pňevahoumoudrého bláaa. PčewáŤí tento

#;;;b;;;;. ao poa;lv.'oj'"n u""""i"n príběhÍl a pŤíkladťr ze životai

ie|ich anekdotickou ,.",,bo znnoŽuie groteskním rozměrem, černÍm

' a absurdním n.,-o,.*, tto|," u o"oypočitatelném proudu ieho Íeči m{rže

kdykoliv zahrotit v t,totooo i"ooii 
" 

.",k",.o'. Pňitom nese Šveiktrv pro-

lev znaky naivního pJ'l"il na věci, má znaky živé mluvy, ieiíž spád byl

bezpečoě odposloocMJ" *p.a.tá, 1ry spontánního vyprávění, které

piesvědčuie ji..o.oo *oí"n g"it. l ta |sáu vsat vápětí parodovŤ": P3n.o*"ké

zacházenis epickj.m ,,.ái ,".. ve Šveikově vyprávění dowšuje Haškovu

uměleckou polemiku,s pÍedstavou hÍdiny vJ vekfch událostech. Ve

znevaŽujícím zacháze s.*"'*' rozpouští Švejkova hra s vyprávěTp po-

slednÍ zdánlivc iistot|, st;;'' 
"" 

n'*i;" dosud nezwárněného, do

oblastidosudbezvÍzn,arrného.Dávápo9ítitživelnosttvtrrěíhoaktrrpozve-
daiícího se z chaosu;;;ďš"ei s*;t*a vyprávěď ie povzbuďvě

neuzavienf.
Teprvevtétoffárnéosnověvyzl\vázákladrríkonfliktknihyGiedzna-

menanj,v auto,oue.iolá.ii"t. t.".*'. Napoleon - Šveik) v celé své trvaiící

Životnosti. Pro tyto vhsáosti se také postava Švejka zďadila ,|o galaie

nesmrteln1 ch u.**"'J .'nťr a ieií autor Jaroslav Hašek se stal autoren

světovlm.
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PÍestože tyto listy poďébaty dvoií c91. 1$e.' sbltžil ie s aktuální společenskou

".p"u,r.d," 
p,oti..".it*, oi;'il ieiich náplĎ (v PražskÍch novinách

Lpi. Á""ar fe'eton, 
" 

Čoté včele satirickou rubrilu Žinaoo) a získal pro

t.."uopoe piispěvátelea redakční spolupracovníky. V bŤeznu 1848 iejich

redakci opustil a v duunu Jožil politickÝ deďk Ndroitnt na:ba ; ty až do

konce r. 1848 prosazo'jv nr"""e on"ia"i fu2y české liberálni buržoaz.ie.
.ii*uc.* 

'a- patÍilv teto áou k akdvnÍm politickjm činitelírm tiuer!! -

byl členem Národďho rrÝboru, organizátoren Slovanského

Ji,""a"-" po.r.""em ÍisstÁo síe*]o, *'"a"iícíhrc ve Vídni a pak v Kro-

měiíži. V prosinci lil;;; u"aa po't'oeckého mandátu, aby se plně

věnovď práci v oouioí"n.-poeatet rot<u 1849, kdy nová rakouská vláda

oilnr*Je pripouo".b.; j'.i politickjmi.opatŤeními obnow absolutis-

;i; '" ;*iyč"ioe ar-a.i"to" "t"poo 
ÍIavlíčkova vÍvoie k dťrslednému

demokratismu. Tento w.i '" otraži iat< v Národních novinách, tak v ie-

iich bumoristické a '".i.i.'tJ prrroze |ot.ek.(která 
vycházela od ledna do

dubna 1849). zÁk|"d"l;á,- " 
'.y"*"ir"i riroveů Šotka určovaly blavně

Havlíčkovy vlastní prr,pjuty, p'ooazene vtipnjmi karikaturními Y-Tbd
S. Pinkase. p.o eWoďljií,i,kt,,i**,é tlstaz4l oi! 4. bíezna (Národní

i"ffi iaEsl tvr rrjreeí postaven-pňed.pražskf poromí soud;.sám se

Miil a byl osvobozen..í r!a"" 185 byly Národní noviny definitivně

zastaveny. (tlavlíček 
"."i"n 

p"rrair r. tsít-knižní vlbot Duh Nár.o+ích

nwin.)od května 1850 do-6; iasr wae"1t Havlíček - iednou až dvakrát

tÝdně - v Kumé H"Ť";;;;i' 316a4n,.tetldy už jedinou českou opoziční

tribunu. Takika cay ousan.slovana piipravoval a psal sám; nepo-ddaině

a wipně tu báiila".oloti"xe Ásady, aio jak proti vládě a ieip českÍn

pňisluhovač{rm, tak proti ideologickému a .mocenskému 
aparátu cÍrkve.

(Proticírkevni por".xi 
-'va"r 

pit'o"n'* é v Epištoláth |yn.o|or s!! cn'

1851.) Vydávarri srovaiu piooa"av e""é aonfiskace i iiné uiední zásahy'

v Praze a v některfch JJsi'n místech byl časopis virbec zakáán' |{ay.|tček
měl zákaz pobynr ' Pr"""-.atÍezna ig5t. I(oo".- r. 1851, tedy iiž po

zastavenÍ Slovana, uvi p..i Havlíčkovi inscenován tiskovf proces pied

kutnohorskou po,o.oo; i*e o však hlasowala pro ieho nevinu. Brzy nato'

v prosinď 1851, zatkla Havlíčka policie a z Německého Brodu, kde

tebdy s rodinou uyarJ, lo aop'*it" do-tyrolského městečka Brixenu.

Tam byl Havliček int#ovan ao autna 1855. Věnoval se stuďu a literární

práci; mi. piďoŽil ousahty epigramaticlcf soutor A. Mickiewicze a v sou-

vis1osti s vlastní usnictárr-tiortou se zabjval systenatickfm (zelména

rvtmickÍm) *"uo,.- rorl.ro'oino v"*e. Neďo.,t,o po náwatu do Čecn

onemocněl a zeniď (v Praze 29.7.1856), ra - -^t.-.
HavlÍčkovoliterárďdíloserozvíielomezipočátkerrr40.apolwinou

50. lď. tebo neirozsinrísr 
"-za*.íě 

neirozmanitěiší oblast pčedstavuie

tvorba publicistická, ieho neiosobitěiší 1' neižívoměiší složkou ie poezie.

Jeho celková náplů a,dy""Jili*"boďoženy iedn{m ásarl.|T 4|-^
a cílern, a tím je člověk boiuiící o své místo v áeii"a"n. ,,Mě cďá pÍIroda'

Karel Havlíček BorovskÍ
/1821-1856/

BácnÍk' publlc|sta a l|terárnÍ krttlk. K|as|k české Potltlcké rattry,
nepodda|nf e vt|pnf odpúrce absolutlrmu a církgvní.utorlty.
feho ||terární tvorbar pod|ožená ldeálem svobodného, cltovt
opravdového a zdravě myslÍcÍho č|ověka, i jeho žlvotní osud by|y
pevně spoieny s ldeiom| a vfvo|em národního a demokratlckého
hnutí.|0. aŽ 5t0. |ct'

PocMzel z kupecké rodinn usazené v Borové (kde se Havlíček
3l. l0. l82l narodil a poďe nÍž si zvolil pseudon1m Havel Borovskf),
pak v Německém (HavlÍčkově) Brodě. Po stuďích na brodském g}'mnáziu
a na filozofii v Praze se r. 1840 rozhoď pro teologii s pŤedstavou, že iako
kněz bude .noci neilépe ,,českf náťodní duch rozšiŤovati... Vfchova
k dogmatismu a k nliror|.'í lhosteinosti v něn brzy vzbudila odpor k pied.
stavenÍm pražského kněžského se''ináŤe (htavně k A. Rostovi - páteru
Rožni z jeho pozdějších epigramrt), náboženskou skepsi i nenávist k církvi.
Po vyloučení ze semináÍe (184l) a po marném pokusu áskat učitďské místo
pokračoval Havlíček, ,,zamilovanf do idey.. slovanské vájemnosti, v usi-
lovném iazykovém a kulturním sebevzdělávánÍ, aby mobl uskute&'it
promyšlenf plán,,seznámiti se se všeni bratry slovanskfmi osobně v jejich
krajinách.. a věnovat se literární činnosti. V létě 1842 navštívil Halič
a Slovensko, koncen téhož roku na cestě do Ruska poznal Polsko. od
nora 1843 do července |84[ži| v Moskvě iako vychovatgt y 16.lin! n|ámé-

ho slavjanofila prof. S. P. Ševyrjova. Počáteční nadšení nad starobyljn
rázem Moskvy' nad zachovalostÍ nárorrních tradic i nad slovanskfm uvě.
doměnÍm moskwské intďgence bylo brzy narušeno piívalen doimŮ
a posďeh{r z všedního života, v jejichž světle Havlíček objwoval zaostďost
a byrokratismus carského režimu, protiklady mezi blahobytnou feur|ální
kastou a bezprávnjm, těžce vykofisťovanjrn lidem i konzervatismus a na-
cionální sobecM slavianofil{r. Tyto zkušenosti, spolu s negativními poznat-
ky z Polska' v něm načas zcela,,uhasily... jiskru všeslovanské tásky.
a vedly ho k popienÍ Kollárovy koncepce iednotného slovanského národa.
Byl pŤesvědčen, že si Česi - steině iako ostatní slovanské národy žijícÍ
v rakouské monarchii - mohou dobft svá práva ien vtrastními.si|arni. (Tyto
názory vyslovil r. 1846 v článku Slooan a Čech.) Zátoveízačal lciticky po.
suzovat současnou situaci a metody českého náror|ního hnutÍ. V r. 1845
zabájil. v Praze soustavnou publika&í činnost; obecnf áien i četné pole-
miky vyvotala hlarmě ieho odmíavá kÍidka Tylova PoslednÍho Čecba
(č. 1845)' v nÍŽ mi. zdúťaznil potÍebu činného vlastenecM. V lednu 1846 se
Havlíček stď reda}Goren vládních Prežsklch nooin (t&dy iedinfch českfch
novin; vycMze|y dvakrát tfdně) a iejich literárnÍ pŤÍlohy Českd očeb.
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Karel Havlíěek Borovsk
/  L827 -1856 /

Básník' pu6|icista a |iterární krltik. Kla9|k čecké pot|t|cké sattry,
nepoddajnf a vt|pnf odpúrce absotutismu a církevní autority.
|eho literárnÍ tvorba, podložená |deátem svobodného, citovÉ
opravdového a zdravě mys|ícÍho člověka, i jeho životní osud by|y
pevně spojeny s ldeiemi a vfvojem národního a demokratickéÍo
hnutí lo. aŽ 50. |et.

Pocházel z kupecké rodinn usazené v Borové &de se HavlÍček
3l. l0. 1821 narodil a poďe níŽ si zvolil pszudonym Havel Borovskj,),
pak v Německém (Havlíčkově) Brodě. Po stuďích na brodském gymnáziu
a na filozofii v Ptaze se r. 1840 rozhoď pro teologii s píedstavou, že iako
kněz bude moci neilépe ,,českf nliÍqÍ|ní duch rozšiťovati... Ýychova
k dogmatismu a k náror|ní lhostejnosti v něm brzy vzbudila odpol k pťed-
staven:írm pražského kněŽského senináie (htavně k A. Rostovi - patoo
!'ožď z jeho pozdějších epigramtr), náboženskou skepsi i nenávist t crrkui.
Po vyloučení ze semináre (l84l) a po marném pokusrl získat učitelské m|sto
pokračoval Havlíček, ,,zamilovanf do idey.. slovanské vájerrnosti, v usi-
lovném jazykovém a kultumím sebevzděláváni, aby mohl uskutefoit
promyšlenf plán,,seznámiti se se všeni bratry slovaask1imi osobně v jejich
krajinág|.e a věnovat se literlirní činnosti. V létě l84t2 navštívil Hďič
a Slovensko, koncen téhož roku na cestě do Ruska poznal Polsko. od
nora 1843 do července L844ilv Moskvě jako vychovatel v ro4ině 

",Ámé-ho slavjanofila prof. S. P. Ševyriova. Počáteční nadšení nad staroby m
rázem Moslnry, nad zachovalostí národních traďc i nad slovanskfm uvě.
d96ěním moskevské intďgence bylo brzy narušeno pčívalen dojmú
a postňehťr z všedního života, v jejichž světle Havlíček obievovat 

""o,álo.ta byrokratismus carského režimu, protiHady mezi blahobytnou feudátnl
kastou a bezprávnjn, těžce vykofisťovanjrn lidem i konzervatismus a tta.
gb"áE gobectví slavianofilťr. Tyto zkušenosti, spolu s negativními pozlult.
ky z Polska, v něn načas zcela ,,uhasily... jiskru všestovanské-lásky..
a veďy ho k popŤeni Kollárovy koncepce iednotného slovanského národa.
Byl pňesvědčen, že si Češi - stejně iako ostatní slovanské nátody žiiící
v rakouské monarchii - mohou dobft svá p-ráva jen yfugtními gila-i. 1T.ytoaáznry vyslovil r. 1846 v článku Slwan a Čech,) Zátoveň,začal kritict<y po.
suzovat současnou situaci a metody českého národního hnutÍ. V r. ts,!5
?Abáii| v Praze soustavnou publikační činnost; obecn zájg' i četné pole.
miky vyvolala hlavně ieho odnítavá kritika Tylova Poďednno (tba
(č. 1845)' v nÍž mi. zdtrraznil potŤebu činného vlastenectvÍ. V tďnu 1846 se
HavÍček stal redaktorem vládních Pražsklch nooin (tůdy jedinÝch českÍch
novin; vycházely dvakrát tfdně) a jeiich literární pŤÍlohy česka gieta.

Piestože tyto listy poďéhaly dvoií cenzďe, sbllžil ie s aktuá|ní spolďenskou

a politiďou problenatikou, oživil ieiich náplů (v P.ražskÝch novinácb

Lii. á'"ar fe;eton, v České včďe satirickou rubriku Žinaato) a áskal pro

"e1"uop"e 
piispěvátďe a redakční spolupracovníky. V bieznu 1848 iejich

redakci opustil á v dubnu zďoŽil politickÝ deďk Nfuodnt ttooing; ťy ď do

konce r. í848 p.o,""ovaly hlavně on"iani názory české liberální btžoazie.

Havtíček sám patŤil v tet-o době k aktivním politickjm činiteltrm liberáttt -

;yl a.Á Ňaoa"rno r,.Í,boru, organiátorem a ričastďken Slornnského

;'á;il; |oslancerr iíšského sněmu, zasedajícího yE \y'ir|ni a pak v Kro-

áeroi. Ý prosinci 1848 se vzdal poslaneckého mandátu, aby se plně

veoovď práci v novinách. Počátek ioku 1849, kdy nová rakouská vláda

.,'y"u*i piipravovala ruznjmi politicklmi opatieními obnovu absolutis-

-o, ;" neobyčejně dynamicŘou ét"poo ÍIavlíčkova vÍvoie k dÍlďednému

demokratismu. Tento vjvoj se otra}i jat v Národ.ích novinách, tak v je.

|ich humoristické a .".i,i"ké pŤ1loze Šoreň (která vycházela od ledna do

iubna 1849). Základď raz í vynit<aiící riroveů Šotka určovaly blavně

iavlíčkovy vlastní pŤíspěvky, provázene vtipnjmi karikaturními kresbami

S. Pinkasě. Pro článek. v,iíad oktrojooané tÚstatly oi! 4. bžezna.(NŤodď

;;"by isls) tyt Havlíček postaven pčed pražskÝ porotní soud;^sám se

háiil ; byl osvobozen. v lednu 1850 byly Národní noviny definitivně

""s."u*y. 
(Havlíček z ďch počídil r. rajr kniŽď yÍbor Duch N-titoihÍch

nooin.)dd tuem" 1850 do srpna 1851 vydával Havlíček - jednou až dvakrát

.í'd"J.- v Kumé Hoňe časopis Slouan, tehdy už jedinou českou opoziční

.iiu,,o.,. Takika cďf obsab Slovana pňipravovď a psal sám; nePťd:ině

a wipně tu háiil demokratické ásady, aio jak proti vládě a jqifr, českÝm

pŤisluhovačťrm, tak proti ideologickému a mocenskému aparátu cí1kve.

iProticírkevní polemiky vydal pak souhrnně v Epištoltich kutno|or1k!,ch'

isst.; vyaaoáď Sloáa provazely časté konfiskace i jiné riiedd-zásahy'

v Praze a v některfch dďších místech byl časopis vÍrbec zakáán, Havlíček

měl zákaz pobynr v Ptaze od bňezna 1851. Koncem r. 185l, tedy iiž po

zastavení Slovana, byl proti Havlíčkovi inscenován tiskovf proces pied

kutnohorskou porotou; i'te ta však hlasovala pro jeho nevinu. Brzy nato'

v prosinci 1811, zatlda Havlíčka policie a l Německého Brodu' kde

..udy . rodinorr bydlel, ho dopravila do tyrolského městečka Brixenu.

Tam byl Havlíček internován ao dutna 1855. Věnoval se studiu a literární

práci; mi. pňetoál obsáhlÝ epigramatickf soubor A. Mickiewiczc a v sou-

vislosti s vlastď básnickou.worbou se zabjval systeÍnatickÍm (zejména

rnmickÝm) rozboren folklÓrního verše. Neďouho po náwatu do Cech

onemocněl a.zemŤel (v Praze 29.7. 1856),
Havlíčkovo literární dílo se rozvíjelo mezi počátkem l.o. a 9o.lwino;t

50. let. Jeho nejrozsá,hleiší a žánrově nejrozmanitější oblast pieclstavu1e
tvorba publicistická, iehá neiosobitěiší a neiživotněiší ďožkou je poezie.

Jeho celková nápló a dynamika jsou poďoŽeny iednírn ásalní1t 
"1l-*

a cílerr, a tim ie elověk bojující o své místo u aeii.a"n. ,,Mě celá pŤíroda'
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hvězdy atd. nic netěší, ienom člověk a ieho vnitŤní svět,.. poznamenal siHavlíček v mládí. feho piedstavu o poástatě tohoto rmiiťniho_'"Ě." 

"a.naznačuje podvoinf Eotiv ,,v rozumu srdce, v srdci rozum.i ktoí p"o-rt}stá celou HavlÍčkovu tvorbu a ustavičně v ni ožíváv neirrrzněisicťotra-
zech,-variantách i vjslovrrlch formulacích (,,zdraqf rozum - nezkaženésrdce.., ,,nové, krásné myšlénky - upčímné city.. apoa.;. s o,oi".i"i.,air.t
Havlíček kritičnost a d raz na rozumové poznání, s romantiky ideál hrdého,svobodymilovného a citově opravdového člověka. o'ur""o,to,, t,"ai"ii r'9ma1ickÝ postoj ftterf bylleho privodnim vfchoďskem) pliJin* aosvého díla ve vlastní syntéze a svérázném pojetí. Jeho myšteni i olo*,.jsou bezprostiedně spoieny s reálnjn Život.eÁ i vnitfním sve."- lL-uit" -
o!$1 své doby. Neihlubší zážiky z Ín|ád| _ ziftátAnáboženské a všeslo-vanské iluze - učily Havlíčka nejen prověiovat emoce intelektem, njlbrži ustavičně konfrontovat lidské a narbani ideáln obecně uzitJ pl.a,t"oy
i vlastní postoi k nim s praktickou, věcnou zkušeností. Pomohly mu brzypčekonat iinošskÝ romantick lyrismus a naiít si reálněiší roÁo v"ao*proti mocnostem, kteté spoutávaly Život, rozum i srdce českého člověkaa národa: nár,orn.é demaskování zpátečrrick ch instituci 

" 
ra".s"''"i;ru-

stav. Havlíčkova tv rčÍ dráha začínala i toneiu satfuickou po..ai 
_- -'

UŽ v Rusku vznikla podstatná část rukopisneno ,o,,Loru Epler-,y1845' iebož 5 oddflrl ie věnováno církvi, kráti, vlasti, MrizÁ;;;*.(vznik dalších Havlíčkovfch epigramŮ spáae uávne a"r"t ráaí"z is+o.lTyto ''malinké nádobky, do kierfch .,xlt ',.t,1 nďívám..., 
"u' "'i 

*a*nežta|,,, psď Havlíček'llPro.lvé vyražení.. a pro,,usměv.. ;ěkoliil-;i;el ;
lylr vÍnzem jeho potÍeby dát ob|ektivní w"i to..,, co bo rozrušuie a nadčím získává pievahu pomocívtipu a humoru. Jeho satira ,,eoi t"áv,ty,i*a,vyiadfuje ,,vztek.. uŽ v pčefiltrované fodobě. Zahrnuje 

"t.""e "J',riy 
i."-nického zpodobení a komického trďtování danfch námětťr, ponvu.íi" ,"v rt}znfch polohách od-intetektuálského vtipu až po rozpustilf studentskfči plebejskf humor. Tyto epigramy jsou mnohdy rn.i,sledkem složirfchmyšlenkorrjch pochodťr, bohat}ich liedstavovych ásociact a a,imvstny,crrher se slovy, pňitom však jsou rlrm"tov'env s aioristickou paa""*' i"tioysamoďeimou lehkostí a prostotou. opíraii se o autorovrr znalost světové

|dyl"í epigramatiky a satiry od starovÉku až po současnost (Martialis,
G. E. Lessing, F. L. Čehkov'ty', I-'itiaoos, voltaire, N. v. cogorii 

"-.,"-dium tradic lidové slovesnosti; nejbližší vztahmaj1t< iÍtslovtm 
"6;t" 

-.''Národní fotma.., o kterou HavlÍček cflevědomě risiloval, ;Jp;:i;l."ve vnržití vnějších stránek osvědčen ch folklÓmích zanrt a.fiaov]eho hovo-rového jazyka; už v tomto raném staďu začÍná Havlíček odpozorovávatně|ter.é postupy tradičního lidového humoru. a satiry i postoj zdánlivě
ryivniho.wkladače, kterj' všecbna abstrakta, o^á.,*o,, velikost a moudrostpťenáší 

-!o 9fév pozemské pčedstavivosti. 
" 

pi"t.i"te zkušenosti. Takodokáže Havlíček bez okázalého ro,rnaeswi uvizi. p"o komickf efekt i takposvátného symbolu, jako je boží krev 
" 

t-áo,.oj, radui se, katolická

chaso, / máme boží krev a boá maso; - / ieště boŽÍ stňeva - potom n8
lemice / bude dělat papež boží iitrnice., (Pe;tfectibilitas fidei cat|alicac).
Epigramy psal Havliček ''kvťrli voině s hloupostí a áobou.., tedy s ptotiv-
níky rozumu a srdce. Vtipné slovo považuie za zbraĎ rovnocennou,,šavlím..
a odhaluje iÍm i váiernnou spojitost blouposti se zlobou, omezenosti s bez.
citností, jako napi. v Bobem vyslyšené Modlitbě byrohrattL : ,,Y blavě slámu,
v srdgi kámen l dejž nám,, Bože! ,StaĎ se! Amen!. .. V qrigramech neposti-
huie Havlíček jen okrulr nepiátelskfch institucí, nfbrŽ i oblast' kÍerou óce
zevniď kriticky zdokonďovat, - soudobou českou kulturu.

UměIecká pravdivost a pťrvodnost, zanlžHavtilěek směŤovď jako básník'
byla zároveů hlavním smyslen ieho literárněkritickfch vystoupení' pÍekla-

datelské činnosti a prozaické worby. Havlíček měl wozen!'sluch pro frázi'
vynikaiící posďeh pro jazyková, literární, ale i citová a myšlenková klišé
(kÍitika ,,kŤiklavé.. vlastenecké poezie; satirická parodie na sentimentální
milosmé novely Milencú hrob, č. 1845). oso.u jeho vztahu k soudobé české
literatuÍe byla otáz,ka životní věrohodnosti a aktivity jejích hrdinir. Tyto
kvaliry našel piedevším v potuldkách B. Němcové a v Tylově Suakonickém
dudákovi - tedy v ďlech s fantastickjmi náměty. Zák|adní vfhrady' které
měl k Tylovu Poslednímu Čechovi, vyplyvaly ptávě z toho, že charaktery
hlavních bdinÍl pokládal za netypické. UŽ v Rusku poznal Havliček ďlo
N. V. Gogola, které mělo podstatnf vlznam pňi formování ieho estetickfch
hledisek a poŽadavkťr. Kromě povÍdek (aj. Starowětsk škchta, L845;
Nos, 1845; Pltišť' 1'847) pieložil Havlíček i Gogolovo největší prozaické
dílo, 1. dL| Mttz ch duší (Národní noviny 1849)' v němž viděl ,,satiru, hu-
mor zcela nového zpťrsobu, pňitom neiávěiší' neipravďvější vyobrazení
ruského života,,. Kritikou sentimentalistické poetikn podporou umělecky
progresívních prvkťr v soudobé české literatuŤe i šíčenim znalosti a pocho-
pení Gogolova díla u nás Havlíček prosazoval tendence kritického realismu,
jimž odpovídalo i zaměčení jeho vlastní umělecké tvorby. Na pomezí be.
letrie a publicistiky stojÍ črty, v ďchž Havlíček plasticky zachytil doimy
z Ruska (vycMzely časopisecky v |. L84346; vydávají se pod souhrnnj'm
titulem Obrazy z Rus).

Jako publicista uplatnil Havlíček neobyčejnou v1m'alézavost ve vyrržívánÍ
rirznfch drobnfch polobeletristickÝch forem, většinou satirického rázu.
Nejcharakterističtěíším druhem jeho Žurnalistického projevu isou poleni-
ky, v nichž se také bezprostňadně obráží jeho uměleckf temperament.
Havlíček často argrrmentuie osobitjn konkrétnín pozorováním' hutnfm
názornjrn náznakem vede čtenáie k vlastď pňedstavě a soudu, ironicky
interpretuje protivníkovo tvtzeni. ff roce 1849 byl vfslovně obviněn
z ,,oušklebného vypisování.. obsahu vl{r|ní g16vy.) Názomost ieho novi-
náiskfch prací není ďktována ien ohledem k čtenáči, nfbrŽ i ie"ho vlast.tm
postupem a zpťrsobem myšlení. Počátek neiprogresívněiší etapy Havlíčkova
novináiswí se ohlásil r{rstem ďďogickÍch forem a satirichfch prvkÍr v Ná-
rodníďr novinách i tim, že Havlíček zaloŽil Šotka. v l. 1848-50 navazoval
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hvězdy atd. nic netěší' ienom člověk a jeho vnitŤnI svět,.. poznamenal siHavlíček v mládí. teho pťedstavu o podstatě tonoto rmiitn.ino svďnam
'l^ačoie podvoinjl motiv ,,v rozrrmu srdce, v srdci rozum.., kterj pro.
rťrstá celou Havlíčkovu tvorbu a ustavičrrě v ni ožívá v nejrerzneistcťobra.
zech' variantách i vj'slovn ch formulacích (,zdraqf Íozum -.nezkazene
srdce.., rÉové, krásné myšlénky - upiímné city.. apod.). S osvicenci sdilel
Havlíček kritičnost a driraz na rozumové pg66ní,s ro'qnntiky ideál hrdého,
svobodymilovného a citově opravdového člověka. osvÍcenskou o"oia
i romantickj' postoj (kterf byt jeho ptlvorlním vj'chodiskem) piijímal dogy{fo. í|í|a ve vlastní syntéze a svériízném pojetí. Jeho myšlení i ol,""oo..jsou bezprostiedně spojeny s reálo rn ávoteá i vnitÍním světem človět<a -
občana sve doby. Neihlubší zážitky z a|ádí - zttáta náboženské a všeslo-
yanské iluze - učily Havlíčka neien prověiovat emoce intelektem, n brž
i ustavičně konfrontovat lidské a národní ideáIy, obecně uzite ptáasiavy
i vlastní postoj k nim s praktickou, věcnou zkušeností. Pomohf mu brzypiekonat jinošskf romantickj'lyrismus a najít si reálnějšÍ forÁu vzaoruproti mocnostem, které spoutávaly život, rozum i srdce českého člověka
a nfuoda: názomé demaskovánl zpátečnick1ich institucí a fatešnfch_pied-
stav. HavlÍčkova tvurčí dtáha zaďtnala i končila satirickou poezil.

Už v Rusku podstatná část rukopisného sou]boru Epigramy
1845, jebož 5 oddílťr ie věnováno církvi, kráIi, vlasti, Mrizrírn á 

.svetu.

(Vznik dalších Havlíčkovfch epigramŮ spáda hbvne do tet 1845 až |846.)
Tyto '4alinké nádobkn do kter'.|'ch ,'xit. ',.t'1 nalívám..., 

"ty 
-i oa""nežta|,,, psď Havlíček,,pro.své v!tažen7,, a pro ,, směv.. někoíika pŤátel;

byly v1frazem jeho poďeby dát obiektivní tuui to*o, co ho rozrušuje a nadčT :':\a'a pŤevahu pomocí vtipu a humoru. Jeho satira neni teay,tyricru,
vyjadfuje ,,vztek.. už v piefiltrované podobě.-Zabrnuje '*"e oJ'táv i.o-
nického zpodobení a komického trakiování danfch námětťr, pohybuje sev rťtzn'ch polohách od intelektuálského vtipu aŽ po rozpustÍí .t"a"Áty'
či plebeiskf humor. Tyto epigramy jsou-mnohdy vi'stear<ám 'r.zitlr"n
myšlenkorn.i'ch pochodťr, 

lohadch pčedstavovj,ch ásociací a dtrmyslnfch
her se slovy, pčitom však jsou formulovány s aiioristickou paanosti, ;atáuysamozŤejmou lehkostí a pÍostotou. opíraíi se o autorovu znalost světové
'^d31d epigramatiky a satiry od starovÉku až po současnost (Martiatis,
G. E. Lessing, F. L. Čebkovskf, Lrikiános, Voltaire, N. v. Gogol) i o stu-ďum tradic lidové slovesnosti; nejbliŽší vztah mají k pťíslovím 

"*popeum^.-Nárorlní foma.., o kterou Havlíček cílevědomě usiloval, nespočiva jen
ve využití vnějších stránek osvědčen!'ch folklÓrních žanrtr a lidového hovo-
rového jazyka; už v tomto mném staďu začíná Havlíček odpozorovávat
ně|teré postupy tradičního lidového humoru a satiry i postoj zdánlivě
nďvního vykladače, kter všecbna abstrakta, uznávano,, o"liko,t 

".oudrostpŤenáší 
_!o 9féw pozemské piedstavivosti a praktické zkušenosti. Takto

dokáže Havlíček bez okázatého rouhačství oyozit p,o komickf efekt i takposvátného symbolu, jako je boží krev 
" 

těIo, ,,Oi, radui se, katolická

cbaso, / máme boží krev a boá maso; - / ieště boží stŤeva - potom na

lemice / bude dělat papež boží jitrnice." (Perfectibilius fidei catholicae).

Epigramy psal Havlíček ,,kvÍrli vojně s hloupostí a zlobou.., tedy s plotiv-

oíky'o*o a srdce. Vtipné slovo považuje za zbraĚ rovnocennou ,,šavlím..
a odhaluje iím i vzáiemnou spojitost blouposti se zlobou, omezenosti s bez-

cimostí, jako napč. v Bohem vyslyšené Modli.tbě byrokrat :,,V hlavě slámu,

v srdci kámen I dejž nám', Bože! ,StaĚ se! Amen!... V epigramech neposti-

huie Havlíček jen okrutr nepiátelskj,ch institucl, nfbrž i oblast, kterou chce

zevniď kÍiticky zdokonďovat, - soudobou českou kulturu.
Umělecká pravdivost a pťrvodnost, zanižHav|iček směčoval jako básník'

byla zároveĎ hlavním smyslem ieho liteláťněkritickfch vystoupení' pŤekla-

dátelské ěinnosti a prozaické tvorby. Havlíček mě1 wozenf sluch pro frázi'

vynikající posďeh pro jazyková, literární, ale i citová a myšlenková klišé

(kritika ,,kiiklavé.. vlastenecké poezie; satirická parodie na sentimentální

milosme novely Milenc hrob, č. 1845). osou jeho vztahu k soudobé české

literatuŤe byla otázka životni věrohodrrosti a aktivity jeiích hrdinti. Tyto

kvality našel piedevším v poMdkách B. Němcové a v Tylově Strakonickém

dudákovi - tedy v dílech s fantastick1i'mi náměty. ZákJadn1vfhradn které

měl k Tylovu Poslednimu Čechovi, vyplÝvaly ptávě z toho, že charaktery
hlavních hÍdin pokládal za netypické. UŽ v Rusku poznal Havlíček ďlo

N. V. Gogota, které mělo podstatnj' vlzaan pňi formováď ieho estetickfch
bledisek a požadavkťr. Kromě povídek (mj. Starosoětsh šlechta, L845;

Nos, 1845; Plášť' 1847) pčeložil Havlíček i Gogolovo největší prozaické

dílo, t. di| Mrtallch dreíí (Národní noviny 1849), v němž viděl ,,satiru, hu-

mor zcela nového zpŮsobu, pŤitom neiživěiší, nejpravdivějši vyobrazení
ruského ž\vota,,. Kritikou sentimentalistické poetiky, podporou umělecky
progresívních prvkťr v soudobé české literatuťe i šíiením znalosti a pocho-

pení Gogolova díla u nás Havlíček prosazoval tendence kritickébo reďismu'

limz odpovtdalo i zaměŤení jeho vlasmí umělecké tvorby. Na pomezí be-

ietrie a publicistiky stoií črry, v nichž Havlíček plasticky zachytil dojmy
z Ruska (vycházely časopisecky v |, |84346; vydávaií se pod souhrnnjm
titulem Obrazg z Rus).

Jako publicista uplamil Havlíček neobyčejnou vynalézavost ve vyuŽívání
rtrznfch drobnfch polobeletristickj'ch forem, většinou satirického rázu.

Nejcharakterističtějšim druhem |eho žurnalistického projevu jsou polemi-

ky, v nichž se také bezprostč"dně obráží jeho uměleck!' temperament.
Havlíček často argumentuje osobitjm konkrétnlm pozorováním, humjm
názornjm náznakem vede čtenáie k vlastď pčedstavě a soudu, ironicky
interpretuje protimíkovo twzení. (V roce 1849 byl vfslovně obviněn

" 
,,ooškl"b''éLo vypisováni.. obsahu vládní stavy.) Názornost ieho novi-

náťskfch prací není ďktoválra |en ohledem k čtenáňi, nfbrŽ i ieho vlastním
postupem a zptrsobem myšleď. Počrítek nejprogresívnější etapy Havlíčkova
novináŤství se ohlásil rťrstem dialogickÍch forem a satiric\f'ch prvkr1 v Ná-

rodníďr novinách i tím, že Havlíček založil Šotka. v l. 1848-50 navazoval
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pffmf kontakt s lidovfrni wstvami i prostie4nictvírn časovfch potitickfcb
písní, rozmarně, ritočně-i trpce posměšnfch, jež sHádal 

"'^amJ 
Jpe"y

|fusetka ndn píše...; Mni se... tlšecki ,ái...>. V ávěru puuiJsicke
činnosti intenzívně usiloval o očištěď vniďního světa českfch.tidi od olioo
církevď autority, aby se nemohl ,,čistolidskj' cit náboŽnosti aevživati za
nástroj k upoutání fozumu a skrze upoutan!'rozum k utiskování lidu...
Y Epištoldch kltnohorsbjch., kde zpodobil Krista jako zastánce lidu a bojov-
níka proti ritisku, usvědčoval cfukevní hierarchii ze ,*ady lďesťans\ ch
ideáťl. V téže době vydal vlbor z Voltďrovj,ch satirickfd p,u (Ňíntna
pooěsti' 1851).

HavÍčkovo umění ,,v smíchu ápasit.. se plně rozvinulo v brixenské
satirické poezii, mistrně vyrrŽívajícÍ folHÓrních písĎovfch forem i tradič-
ních epickfch postupťr a látek. Hrdina Tyrokbjci elegií(tssz; '. statečnfm
humorem i bystrou ironií v1práví měsíčku prlběn 'veno ooáueJ 

"Ja"-mova a cestování do Brixenu s policajty; v závěru pŤechází v komicky
nadsazenj'''heroickf tÓn.. a podává ,,epopej.. o tom, jak se splašili koně na
cestě' kterou rámují ''hoŤ skály ohromnějšÍ ještě, než jest.hloupost meá
národy.., ''pfopast bezedná iak drška armády.. a ,,temná noc iak naše
svatá cÍrkev... Podkladem ,,vesďé balady.. Kiat Laz,ta (1854) o .aou"e-k!áli.., iehož ,,dlouhé uši právě dobŤe ke koruně sluši.., ie ir*a ponea*a;
Havlíček ji poznď v německé prozaické vetzi, svjm porláním po.dnhl jeií
|omiku a jednotlivlmi obměnami ii sblížit s ee*ou atmosferou. Látka
komického qlosu l(íesr' szl. Vtadimha 6enž vznikď delšÍ dobu, dospěl
k l0. zpěvu a zústal nedokončen) se váže k historické legendě o nástupu
kčesťansM v Kyjevské Rusi. Vyprávění ie vloženo do tist fiktivnímu lidové-
mu vykladači; tomu nejde o pietoí podáď události, o ďž četl v Nestorově
''plátku.. (Letopise ruském), n'brž o jeií plastické a věrohodné vylíčení
spčÍzněnénu obecenstvu, které evidentně wočí prostí, ale politicky páučení
čeští lidé z poloviny 19. století. Děj této nejrozsáhtejší Havlíčkovy 'to"cun
líčÍcí konflikt pohanského boha Peruna s carem Madimírem, 

-P""o,,ouo

Ť'oy*i a popravu' bezbožnost v Rusích a boj církr'í o ,,pre6endu bož.
skou.., je hustě zďidaěn. Mezi jeho postavami, jež jsou zkatkovitě, ale
vlrazně a Živě charakterizovány svjrmipromtuvami, akcemi a vzajerrnjrmi
uT"hI' dominuje sympatickf komickf hrdina Perun, vÝčečnÝ.rebeíant
s9ia1i.s t9* G blízkj'autorovi); jeho postoj kontrastuje s poLytectvtm
''božlch služebníkťr.., ktečí pii audienci u Madimíra nazorne vyslovuií
podstatu dohody mezi světskou a duchovní despocií": ',Nám ie pánbťrh jako
ltbffi: / jenom když je ĚákÝ, i abysme s ním udrželi f v respektu seďáÍqy...
Brixensklni skladbami (iež sťeině iako většina Havlíčkovfch epigÍa;ť,
dlouho kolovaly ien v opisecb) se dowšuie jak Havlíčkťrv uisnict<í' irí'vo;,
tak ieho životní cesta za poznáním, vyiádrením a aktivním formovánÍm
svobodného, citově opravdového a zarave myslícího člověka.

Jan Herben
/  1867 -L936 /

NovináÍ a l|terárn| kritlk' betetrista se zalíbením v dokumentu
a publicistlckém podání, tvúrce obšírné románové kroniky
o ilvotnÍch proměnách slovácké vesnicc |8. až 19. století.

Narodil se 7. 5. 1857 v Brumovicích na iižní Moravě. Otec' pťrvodně

zemědětskf dělník' posléze hajnf, byl proslavenf ,,šumď..; v matčině

ioai"e '" p.""iaeni odettraty a četly české knížky. Studoval na Slovanském

gy''-a'i" u Brně a byl z prvních absolventťr ristavu, kteňí po maturitě od-

7nezetistudovat ne iiŽ do Vídně, ale do Prahy, a jako Moravané tak proie-

vovali svou souná|ežitost s českjnr národem. Nece[é desetiletí nato se

z mnoha z nich stávali pronikaví kritikové a reformátoii soudobj'ch poměrtL

pri'piuav k tomu iak leiich znalosti ,,zachovďejši.. Moravy, méně pozna-

*.o*e tapitatistict<Írni vztahy, tak i jejich poznání,Prďry. J{erbaa 1eivíc
vábilyaformovalynoviny.Protivťrlirodiny,kteráhochtělamítknězern,
studoval od r. 1878 na filozofické fakultě historii a češtinu; z univerzitních

učitelťr si vážil blavně Jana Gebauera a Jaroslava Golla. V Knize ozponíneh

(1936,)vydalsvědectvíosvémduchovnímztállaživomímďle,lr*erésmír-
nou sebeironií charakterizovď iako ,,trochu žurnďismu, trochu beletrie

a trochu historie..; na závěr pŤipoiil svirj válečnÝ deník. ZemÍel v Praze

24,12. L936.
Součástí jeho velmi rozsáhlé publicistiky byly kďžky o Janu Nepomuc-

kém (s kritikou ieho kultu), o Havlíčkovi, Palackém a T. G. Masarykovi.

NovináŤskou dtáhu nastupoval r. 1885 v Národních listech a uzavfuď v Li-

a;"j';h novináěh (Lg25-i7). vtcholná doba jeho čionosti novináÍské i lite-

.a.ot 1" spjata s jeho listem Čas (1886-1915). V programovém článku Nool

pokoíeni le Herben dovo1ávď pocittl mládeŽe, která si uvědomuje stagD'aci

u r.'i"i celého českého politického i kulturního života, soudobj'nfuod se jí

ieví iako horníci otrávení v dolech jedovatjm plynem; odnítá lhostejnost'

l.ej ." kryie sebeuspokojivou frází. Domáhá se práva i povinnosti.ne-

zastírat dál- všesuannf rlpadek, ale poimenovat ho a otevčenou kritikou

hled,at cesty k nápravě. Čás se odiíká planého vlastenčení, chce bjt ,,orgá-

nem lidí bledajících pravdu... Herben dď svÍrj list plně k dispozici realistické

straně a T. G. Masarykovi a jim také podŤizoval svou vlastní, často anonymní

publicistiku. VeškerÝ kriticismus v Čase nesla vťrle reformovat soudobou

společnost hospodáŤskn sociálrně i mravně, aby se pňedďlo revolučnímu

ňišeni natupenj,ch rozportr. Na stránkách fstu se promj'šlel progtam

národního hnutí a uvažovďo se o poslání malého českého národa, o smyslu

ěešswí. Zásluhu o pokrok českého písernnicwí si získďy prvni ročníky

Času tím, Že proti starÍm šablonám povzbuzovďy literaturu ke stťízlivému

po"o,ouÁí a věrohodnému zpodobování soudobého města i venkova.'
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pfímf konta}t s lidovfmi vfstvami i prostŤednictvím časovfch politickfch
písnÍ, loznarně' ťrtočně i trpce posměšnfch' iež sHádal na známé 'ápěvy
(Šuselka ruim píše...; Mně se... ošecko zdé...). V závěru publicistické
činnosti intenzírmě usiloval o očištění vniďního světa českj,ch lidi od vlivu
clrkevní autority, aby se nemohl ,,čistolidskj' cit náboŽnosti zrregžílvatt za,
nástroj k upoutání rozumu a skrze upoutanÍ'rozum k utiskování lidu...
Y Epištoldch kutnohorcb ch, kde zpodobil Krista iako zastánce lidu a boiov-
níka proti ritisku' usvědčoval církevní hierarchii ze ztady kŤesťanslcfch
ideálŮ. V téže době vydď vlbor z Voltairovj'ch satiriclcfch pt6z (Někuré
pooěsti, |85|).

Havlíčkovo ,6ění ,,V smíchu ápasit.. se plně rozvinulo v brixenské
satirické poezii, mistrně vyrrŽívající folklÓrních pÍsĎovfch forem i Úadič.
ďch epickfch postupťr a látek. Hrdina Tyrolskjlch elegit (|852) se statečnym
humotem i bystrou ironii vypráví měsíčku pŤiběh svého oďoučení od do-
mova a cestování do Brixenu s policajty; v závěru pčecházÍ v komicky
nadsazenf 

",heroickj'tÓir.. 
a podává ,,epopej.. o tom' jak se splašili koně na

cestě' lceÍou rámují ,,hory, skály ohromnější ještě, než jest hloupost mezi
národy.., ',propast bezedná iak dÍška amády.. a ,,temná noc iak naše
svatá církev... Podkladem ,,vesďé balady.. Král Ltiota (l85a) o ,,dobrém
králi..' iehož ,,ďouhé uši právě dobie ke koruně sluší.., je irská poMdka;
Havlíček ji poznď v německé prozďcké verzi, svfm podánín podtrhl jejÍ
komiku a iednotlivjrni obměnami ii sblíŽil s českou atmosférou. Látka
komického eposu ,fiíiesr szs. Vladimíra (ienž vznikal delšÍ dobu, dospěl
k 10. zpěvu a zťrstď nedokončen) se váže k historické legendě o nástupu
kiesťanství v Kyievské Rusi. Vyprávění ie vloženo do rist fiktivnlmu lidové-
mu vykladači; tomu nejde o pietní podání ur|álostil o níž četl v Nestorově
,,plátku.. (Letopise ruském), nfbrŽ o její plastické a věrohodné vylíčení
spŤÍzněnému obecenstvu, které evidentně wočí prostí, ďe politicky poučení
češtÍ lidé z poloviny 19. století. Dě| této nejrozsáblejší Havlíčkovy skladbn
líčící konflikt pohanského boha Perrrna $ carem Vladimírem, Perunovo
odsouzení a popravu' bezbožrrost v Rusích a boj církrrí o ,,prebendu bož.
skou.., je hustě zalidněn. Mezi jeho postavami, jež jsou zkratkovitě, ale
vi,tazně a živě charakterizovány svjmi promluvami, akcemi a vzájemnjmi
vztahy, dominuje sympatickj' komickf brdina Pertrn, vÍčečnÝ rebelant
spjat!'s lidem (a blízkj'autorovi); ieho postoj kontrastuie s pokrytecwlm
',boŽícb sluŽebníkrl.., kteii pŤi auďenci u Vlarlimíra názorně vyslovují
podstatu dohody mezi světskou a duchovní despocií; ,,Nám je pánb{rh iako
pánbrih, / jenom kdyŽ je ĚákÝ' / abysme s ním udrželi / v respektu seďáky...
Brixenskjmi skladbami (jeŽ stejně iako většina Havlíčkovfch epigram{r
dlouho kolovaly ien v opisech) se dowšuie jak Havlíčkťrv básnickÝ vÝvoi,
tak jeho Životní cesta za poznánÍm, vyjáďením a a}.tivníB formovánÍo
svobodného, citově opravdového a zdravě myslícÍho čIověka.

Jan Herben
/1857-1936/

NovináÍ a llterárnÍ krltlk, beletrista se zalíbcním v dokumentu
a pub|lcistlckém podání, tvúrce obšÍrné románové kronlky
o iIvotních proměnách slovácké vesnicc í8. až |9. století.

Narodil se 7. 5. 1857 v Brumovicích na jižní Moravě. otec, púvodně

zemědělskf dělník, posléze bainÍi byl proslavenÝ ,,šumď..; v matčině

rodině se pravidelně odebírďy a četly české knížky. Studoval na Slovanském

gyrrrnáziuv Brně a byl z prvďch absolventir ristavu, ktečí po maturitě od-

"ia".ti 
studovat ne již do Vídně, ďe do Praby, a jako Moravané tak proje-

vovali svou sounáležitost s českjm. národem. Necelé desetiletí nato se

z mnoha z nich stávďi pronikaví kritikové a reformátoňi soudobfch poměrÍt.

Piispívaly k tomu iak jejich znalosti ,,zachova1ejší.. Moravy, méně pozna-

menané kapitatistickfmi vztahy' tak i jeiicb poznání Prďry. Herbena neivíc

vábily a formovaly noviny. Proti vťrli rodiny, která ho chtěla mít knězem'

studoval od r. 1878 na filozofické fakultě historii a češtinu; z univerzitnlch

učitelir si váál hlavně Jana Gebauera a Jaroslava Golla. v Knize ozpotníneh
(1936) vydď svědectví o svém duchovnírn zránla živomím díle' které s mír-

nou sebeironií charakterizovď jako ,,trochu žurnalismu, ttochu beletrie

a trochu historie..; na závěr piipoiil svťri válečnÝ deník. Zemiel v Praze

24. L2. L936.
Součástí jeho velmi rozsáhlé publicistiky byly knížky o tanu Nqlomuc-

kém (s kritikou leho kultu), o Havličkovi, Palackém a T. G. Masarykovi.
NovináŤskou dráhu nastupoval r. 1885 v Národních listech a uzavírď v Li.

dovj.ch novinách (Lg25-27). Vrcholná doba ieho činnosti novináÍské i lite-
rární ie spjata s jeho listem Čas (1886-1915). V programovém článku Nool
pokolení ie Herben dovolávď pocit(r mládeže, která si uvědomuie stagnaci
a krizi celého českého politického i kulturního života, soudobj' národ se jí

ieví iako horníci otrávení v dolech iedovatfin plynem; odmítá lhostejnost'
která se kryie sebeuspokojivou frází. Domáhá se práva i povinnosti ne-
zastírat dáí všestrannf ripadek, ale pojmenovat ho a otevŤenou kritikou
hledat cesty k nápravě. Čas se odŤíká planého vlastenčení, chce bjt ,,orgá-
nem liď hledajících pravdu... Herben dď svťri list plně k dispozici realistické
straně a T. G. Masarykovi a iim také podňizoval svou vlastní, často anonymní
publicistiku. Veškerf kriticismus v Čase nesla vtrle reformovat soudobou
společnost hospodáisky, sociál.ě i mravně, aby se pťedďlo revolučnímu
ňešení nakupenfch rozporťr. Na stránkách listu se promfšlel progÍam
q{1gílnitrq hnutí a uvažovalo se o posláď malého českého národa, o smyslu
češswí. Zásluhu o pokrok českého písemrricwí si získaly prvď ročníky
Času tínl Že proti sta'rjm šabloná- povzbuzovďy literaturu ke stiíáivému
pozorování a věrohodnému zpodobování soudobého města i venkova"
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Moderním uměleckjm směnim počínaje symbolismem vyt',kal Čas pfemíru
obraznosti, nelogičnost a neurčitost, zaměieni na formu a na hrstku itenáŤfr.

V duchu tzv. moravské kritiky a realismu pňikládal Herben literatuie
cíle poznávací a v]ichovné. Spisovatele pčirovnával k učiteli, ktery ,,má
hleděti více k tomu, čeho žák potťebuje, a nikoli k tomu, čemu se ,á. ,,u
pedagogiu naučil a co sám dobŤe umí.. (o jedné poainnosti českého spiso-
tlatelstz;a, č. 1886). Do této piedstavy se z mladšich básníkťr nevešel šova
ani Bíezina, ale naplóoval ii a rozvíjel J. S. Machar a hlavně P. Bezruč.
Hned první básně neznámého anonyma z t, 1899 tiskl Herben v Čase,
okamžitě uvažoval o jejich kniŽním vydání a jejich první soubor vydal
r. 1903 v Besedrich Času. Bezruč upoutal Herbena kritickj,m patosem vy.
cházejícim jakoby zespodu, od lidu, konkrétnosti a dojmem neliterárnosti.
Pod silnfm zážitkem z poznáni jeho poezie Herben litoval, že se stal lite-
tátem z povolríní; zjišéoval, že v jeho dosavadní beletristické prÓze je
mnoho ,,falešného.., tj. viděného očima literaturn a mnoho ,,zpovšechĎo-
vání.., abstrakce. ,'Dnes bych psal docela jinak, kdybych vtrbec psati mohl,..
čteme v jeho dopisech P. Bezručovi z r. |899.

Vťtle k dokumentárnosti, ke konkrétnímu svědectví o charakteru morav-
ského a jihočeského venkova piitom vyznačovala celou Herbenovu be-
letristickou prÓzu. V počátcÍch se projevila národopisnou črtou a obrázkem
(Moratlské obr zky, L889i Sloatické děti, |89O), postupně pak smyslem pro
životní osudy a konflikty soudobé vesnice (Na dědině, |8%,. zvytroa votne-
ho vyprávění těži Hostišoz't (|9o7, Lg33). Je to pásmo vyprávěď, vzpomínek
a vyználi, črt a obrázkťr látkově inspirované Herbenov;im letním domoven
ve vsi na okraji Táborska. Kaleidoskopické stčídání a votné pŤidruŽování
epizod (,'jak stádo běŽí..) nesla autorova pŤedstava oddechověho, uvolrlu-
jícího čtení, pči němž ,,se mťrže začít a pňestat, jak se mi zachce.i.

Úsilí rozbít sevienj' románovy děj a zv1ádrrout rozsáhl1i kronikáčskf obraz
rozvinul Herben v ptÓze Do tžetího a čtzsrtého pokotení. Počínaje prvním
knižním vydáním (1889-92) potlačoval autor postupně ,,románovost..
tohoto svého díIa a rozšiioval v něm pasáže vykladové'které stoletf vjvoj
moravského venkova od znršení nevolnictví po současnost zasazovalv do
soďadnic novodobé historie. (Pro citaci autentick'ch dopisťr z r. l848iylo
první qydríLrrí knihy zčásti konfiskováno a spisovatel byl vyšetňován') Ve
století, které zbavilo vesnici nevolnictví a roboty a dalo jí volnost hospo-
dáiského podnikání, sleduje Herbenova krcnika rub ,,selské.. svoboáy:
rozwat někdejší lidové pospolitosti, ripadek obcí, rodri i rodin. Sobectví,
bezohledné ,,hrabcování.., zprvu pňedváděné, jako rodová nectnost Hrab-
cťr, se mění ve všeobecny jev po r. 1848, kdy ,,zmize|y všechny staré traďce
obecní, rodinné ňády - a nov]imi je nikdo nenahražoval. Všeobecná volnost
pňevrátila se ve všeobecnou bezhlavost..... Mravní rozvrat porevolučních
Brumovic a okolí zachycuje autor v životnim pňíběhu Jiiího Beneše ze
čtvrtého pokolení Hrabcťr. Je to vykočeněnf člověk pronásledovanf poci
temr že je - ve smyslu biblického vfroku o odplatě, která ide až ,,do tčetího

a čtvrtého pokolení.. - trestán za hiích rodičťr a prarodičri. Zanechá studií

a vrací se na zděděn:i statek s touhou stát se sedlákem a pŤitom ve svj'ch

spoluobčanech budit vědomí odpovědnosti za obec a národ. Několik

piohranÝch stietnutí se soukromnicky a pňízemně uvažujicími sousedy

zlomi jeho odhoďání. odchází do Prahy studovat medicínu a utěšuje se

piedstavou, že si venkovskf lid pomťrŽe nakonec sám, Že se jednou probudl

i. rieasti na národnim životě a postaví se do jeho čela.

Spojením prvku románového a kronil čského, publicistického a be-

letristíckého,-uplatněním náiečí a národopisného detailu obohatilo toto

Herbenovo dílo látkovf i tvarovf obzor venkovského románu. Uvedlo do

něho jako hrdinu lidové společenství - ,,mraveniště.. - a vědomí pevnj'ch

zákonitostí, jeŽ určuií běh lidskfch věci a drtí jedince, kteŤí se jim svjm

jednáním j.akkoli protiví. Tíha nevolnosti a sobectví se v kronice demon-

sttu;e ,,a celé galéiii zmaŤenj'ch osudir' Mezi nimi zvláštní básnickou pod-

manivostí vynikaií piíběhy pojaté jako volné variace na lidovou baladu nebo

piipomínající moderní baladu sociální.

František Herites
/  t861 - ,19 29 /

Prozaik a íejetonista, pÍíslušník |umírovské generace. Autor
maloměstskf ch žán rovfch obrázkri.

Narodil se 27 . 2.1851 ve VodĚanech iako syn lékárníka. Po absolvování

pražského gymnázia studoval farmacii v Praze a ve Št rském Hradci;

iam, v Roznově, v Netolicích a v Praze ptrsobil jako lékárnickf praktikant.

v r . t a sapÍevza |vedenío t covy lékámyažt1 ' v roďšt i do r .1896 ' kdy
zadlužen! podnik a rodnf dťrm musily bjt prodány' V Praze byl sekretáŤeo

lékárnickeho grémia a redaktorem jeho časopisu. v l. 1903-14 redigwal

časopis M j i pracoval ve stejnojmenném vydavatelství. Podnikl cestrr do

Italie, do Ď"1.á.i", v r. 1893 pobyl de1ší čas jako novinái v Americe.

Poslední téta ži]- stŤídavě ve Vodrlanech a v Ptaze, kde zemčel |9. |. L929.

Heritesovo literárni zaměieni určil ďouholetÝ pobyt na malém městě,
jehož zpťrsob života drivěrně poznal. Po prvotinách z italského pÍostŤedí
.(Arabesky 

a kresby, 1880, 1883) se hlavní náplní jeho tvorby stala Žánrová

drobnokresba tohoto lizce omezeného světa. Jeho hrdiny bjvají často malí

riňed,níci zápasicis těžce ukrlvanou bídou, iindy autor líči tipadek a rozvrat

starych zámožlfchroďn' existenční ztroskotání je|ich člentr. Vidí pŤízem-

nosi a neutěšenost rodinnfch i společenskych poměrtr, nastavuje zrcaďo

maloměšťáckému egoismu, zištnosti, piedsudkťrm, duševní omezenosti

a pokrytectví, soudí i národni vlažnost (Psáno pod čtiru, t885i Maloměstské

hi-o,ž,ky, ráss-ao). Jeho prÓzy isou většinou popisné, dělově rozvleklé
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Moderním umělecklm směrťrm počínaje symbolismem vytÝkal Čas piemíru
obraznosti, nelogičnost a neurčitost, zaměŤení na formu a na hrstku čtenáŤťr.

V duchu tzv. moravské kritiky a realismu piikládal Herben literatuňe
cíle poznávací a v:i'chovné. Spisovatele pňirovnával k učiteli, kter:|, ,,má
hleděti více k tomu, čeho žák potiebuie' a nikoli k tomu, čemu se sám na
pedagogiu naučil a co sám dobie umí.. (o jedné povinnosti českého spiso-
vatelsttsa, č. 1886). Do této piedstavy se z mladších básníkťr nevešel Sova
ani Bčezina, ale naplĎoval ji a rozvíjel J. S. Machar a hlavně P. Bezruč.
Hned první básně neznámého anonyma z t. |899 tiskl Herben v Čase,
okamžitě uvažoval o jejich knižním vydání a jejich první soubor vydal
r. 1903 v Besedtich Času' Bezruč upoutal Herbena kritick m patosem vy-
cházejícím jakoby zespodu, od lidu, konkrétností a dojmem neliterárnosti.
Pod silnfm zážitkem z poznáni jeho poezie Herben litoval, že se stal lite-
rátem z povolríní; ziišéoval, že v jeho dosavadní beletristické prÓze ie
mnoho ,,falešného.., tj. viděného očima literatury, a mnoho ,,zpovšechr1o-
vání.., abstrakce. ,,Dnes bych psal docela iinak, kdybych vťrbec psáti mohl,..
čteme v jeho dopisech P. Bezručovi z r. t899.

Vule k dokumentárnosti, ke konkrétnímu svědectví o charakteru morav-
ského a jihočeského venkova piitom vyznačovala celou Herbenovu be-
letristickou prÓzu. V počátcích se projevila národopisnou črtou a obrázkem
(Morazlské obrdzky, |889i Slozltické děti, |89o), postupně pak smyslem pro
životní osudy a konflikty soudobé vesnice (Na dědině, |893). z v1fhod volné-
ho vyprávění těží Hostišozl (|907 ' 1'933). Je to pásmo vyprávěď, vzpomínek
a vyznání, člt a obrázkri látkově inspirované Herbenov:Ím letním domovem
ve vsi na okraji Táborska' Kaleidoskopické stňídání a volné pňidružování
epizod (,,jak stádo běží..) nesla autorova piedstava oddechového, uvolrlu-
jícího čteni, pči němž ,,se mirže začít a pťestat, jak se mi zachce...

Úsilí rozbít sevienf romrínovf děj a zvládnout rozsáhl1i kronikáŤskj' obraz
rozvinul Herben v prÓze Do tťetího a čtzlrtého pokolení. Počínaje prvním
knižním vydáním (1889-92) potlačoval autoÍ postupně ,,románovost..
tohoto svého díla a rozšiioval v něm pasáže v kladové, které stoletf v voj
moravského venkova od zrušení nevolnictví po současnost zasazovÚ do
součadnic novodobé historie. (Pro citaci autentickÝch dopistr z r. 1848 bylo
první vydání knihy zčásti konfiskovríno a spisovatel byl vyšetŤován') Ve
století, které zbavilo vesnici nevolnictví a roboty a dalo jí volnost hospo-
dáňského podnikání, sleduje Herbenova krcnika rub ,,selské.. svobody:
tozvtat někdejší lidové pospolitosti, irpadek obcí, rodtr i rodin. Sobectví,
bezohledné ,,hrabcování.., zprvu piedváděné, jako rodová nectnost Hrab-
cir, se mění ve všeobecnf jev po r. 1848, kdy ,,zmizeÍy všechny staré traďce
obecní, rodinné ňády - a nov1imi je nikdo nenahražoval. Všeobecná volnost
pievrátila se ve všeobecnou bezhlavost..... Mravní rozvtat porevolučních
Brumovic a okolí zachycuje autor v Životním pňíběhu Jiňího Beneše ze
čtvrtého pokolení Hrabcir. Je to vykočeněnj'člověk pronásledovanÝ poci-
tem, Že je - ve smyslu biblického v1iroku o odpIatě, která jde až ,,do tŤetího
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a čtwtého pokolení.. - tÍestán za hiích rodičťr a prarodičú. Zanechá studií

a vrací se na zděděn statek s touhou stát se sedlákem a pŤitom ve sv!'ch

spoluobčanech budit v/ědomí odpovědnosti za obec a národ. Několik

prohranfch stŤetnutí sre soukromnicky a pŤízemně uvažujícími sousedy

ilomí ieho odhoďání. 6dchází do Prahy studovat medicÍnu a utěšuie se

piedstavou, že si venkovsk$ lid pomuže nakonec sám, že se jednou probudl

t teasti na národním žiivotě a postaví se do jeho čela.

Spojením prvku rorrránového a kronikáčského, publicistického a be-

letristického, uplatněnírm náiečí a národopisného detailu obohatilo toto

Herbenovo dílo látkovli i tvarovjl obzor venkovského románu. Uvedlo do

něho iako hrdinu lidové společenství - ,,mraveniště.. - a vědomí pevnych

zákonitostí, iež určuií běh lidskÝch věcí a drtí jedince, kteií se jim svjm

jednáním jakkoli protiví. Tíha nevolnosti a sobectví se v kronice demon-

struje na celé galérii zreaňenfcb osudťr. ]Vtg2i rrimi zvláštní básnickou pod-

manivostí vynikaií píiběhy pojaté |ako volné variace na lidovou baladu nebo

pŤipomínající moderní ]baladu sociální.

František Elerites
/  L851- '19 2g /

Prozaik a fejetonista, pÍístušník tumírovské generace. Autor
ma!oměstskf ch žárnrovf ch obrázkri.

Narodil se 27 . 2.1E51 ve VodĎanech jako syn lékárníka. Po absolvování

ptaŽského gymnázia sltudoval farmacii v Praze a ve Štj.rském Hradci;

iam, v Rožnově, v Netrolicích a v Praze pirsobil iako lékárnickÝ praktikant.

V r. 1883 pÍevza! ved|ení otcovy lékárny ažilv roďšti do r. 1896' kdy

zad|užen! podnik a rod|n'dťrm musily bjt prodány. Y Praze byl sekretáŤem

lékárnického grémia a redaktorem jeho časopisu' v l. 1903-14 redigoval

časopis Mdj a pracova]l ve stejnojmenném vydavatelswl. Podnikl cegtu do

Itálie, do Dalmácie, vl r. 1893 pobyl delší čas jako novináť v Americe.

Posled'ní |éta ži| stŤídavě ve Vodrianech a v Praze, kde zemčel |9. I. |929.

Heritesovo literární zaměŤení určil ďouholetÍ pobyt na malém městě,

iehož zpťrsob života d.'trvěmě poznal. Po prvotinách z italského prostiedí

(Arabesky a kresby,18l8o, 1883) se hlavní náplď ieho tvorby stala Žánrová

drobnokresba tohoto ruzce omezeného světa. Jeho hrdiny b vají často malí

riŤed,níci zápasicí s těžce ukrlvanou bídou, iindy autor líčí padek a rozvrat

starych zámožnfc|t rod,in, existenční ztroskotání ieiich členir. Vidí piízem-

nost a neutěšenost rodinnych i společenskfch poměrťr, nastavuie zrcadlo

maloměšéáckému egoiismu, zištnosti, piedsudkťrm, duševní omezenosti
a pokrytectví, soudí i nrárodní vlažnost (Pstino pod čáru, 1885; Maloměstské
humoresky, l885-86). Jeho prÓzy isou většinou popisné, děiově rozvleklé
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a v kÍesbě postav manÝÍovité, opakují se v nich stereotypní situace, motivy
a ápletky. Heritesovu v1právěčskému t}pu vyhovují spis male atn
obrázkn feietony než rozsáhlejší práce. Jeho dílo souvisí s realistickjm
proudem české prÓzy, pro svou malou uměleckou objevnost a náročrrost
však zťtstává na ieho okraji.

NejzdďilejšÍ autoÍovou prací je novela Tajenstoí strlce Josefa (č. 1882),
v ďž hoině čerpď z roďnné traďce. V postavě rnladého lékárníka Josefa
Perneta, kterf obětuje své vědecké ambice záchraně ohroženého rodinného
jmění a nakonec tragicky poďehne epidemii cholery, zachytil spisovatel
portrét a osudy jednoho ze svj'ch pňedkťr. Také ostatní figurky 

" 
po*t"on

v nichž je patrná snaha o piesnější a dťrkladnější charakteristiku (stďí
pěstouni str;fce Josefa, vlasteneck!' páter Tomáš, rodina KrÓnova ai.),
mají reálné modely a pÍeďohy v piíslušnících autorova rozvěweného rodu
a v jeiich pŤátelích. Dílo postihuie mentalitu, názory a životní styl tťí
generací na českém malém městě z počátku 19. století. - Životopisnf
vlznam maii Vodžanské ozpomínhy (1904), v nichž Herites 

"yp.á""i.o studentském mláď, ovlivněném vlasteneckj'm nadšením 60. tet, o svfch,
literárních počátcích (r. 187l spoluredigoval etmanach AnenÓnkn i<de
poprvé publikoval }. Vrchlickf) a hlavně o básnících o. MbkÍém a1.zeye-
rovi, s nimiž se pťátďsky st.!kal.

Ignát lrerrmann
/  L864-1935 /

NovináÍ, humoristar autor zábavné četby, soustňeděnf k žánrové
kresbě městského prostÍedí a drobného č|ověka; toho ve své be|etril
nazírá někdy kriticky, častějl oslavně, ve svém vrchotném díle
I tragicky.

Byl tčinácté ďtě rodičťr, kteií se vydďi hledat štěstÍ do Ameriky, ale
stesk po domově ie z.áby piiveď zpátky. Otec po podnikatelské* o.zda*
v Horním MlÝně u Chotěboie (tam se narodil lgrlat p.8. 1854) zakotvil
iako advokátní písď v Hradci Králové. Když Herrmann neproievil dost
chuti dostudovat na t?Íqní reálce, byl poslán na učení do Prahn tde starší
bratr studoval práva. S ním gftd kupeckÍ učeĎ začal pronitai do společ.
nosti spisovatelrl a novináčťr. Kotik trpkosti a houževnďosti bylo v.muži,
kterf se od kupeckého pultu vyšinut meá známé beletristy, pozná ien čte.
nái osobních dopisťr mladého Herrmanna. V zrcaďe pozaejstcn vzpomínek
(Blednoucí obdzhy; Pfed pades ti lety; o žiolch, o mrw!,ch) seišechno
iwilo lehčí a snazší. Ty už psď autor, }terf vzpomínal, aby sebe i jiné
potěšil a pobavil.

Spisovatelem se stal Herrmann v časopisech a novinácb, veškerá iebo

wrlrčí práce byla spjata se Žurnďistikou. Pnmí povídku uvďejnil v Humo.

ristick|ch [stech 
". 

18z3, od téhož roku byl zaměsmán v Ottově aakladatel.

stvi, t<de také redigoval dva ročníky humoristického časopisu Palečch;

aaírrn ieho pňechodnÍm pŮsobištěm byla.-advokátní kanceláň. od r. 1882

ňídil nově z'a|oŽe humoristickÍ časopis Švanda du&ih, kterÝ s osmiletou
pŤestávkou za války a po ď vycházel až do r. 1930. Jako redaktor zač1naj[.

lino Šu*av audai<a měl Herrmann o humoru vysoké m|n!a{; ,,Humor

..yz"aoj" 
"Ětsi"n 

zkušeností o Životě než psaní plačtivfcb novelek' víc

ia,o,umnoho pozorování, nerinavnj'ch studií. Mne veď k tomuto oboru

cďÝ mfri život, jejžisem nestrávil ve škole, nfbrž v trpkém učení, mezi lid.

mi.od maličkosti, v hoiké škole života... Ale čírn upŤímněii usiloval oiu.

mor vyzafující z mnohostranného vidění světa, tím častěji se dostával do

konfliktu s nevyspěljnr čtenáňsklm vkusem: ,,Humor vyžaduje vytŤíbe-

ieisr -yst čtenáiovu. Náš čtenáŤ se chce nestydatě smát, aby uznal, že ve

ue"i n.'.o'... Také pozděii se bránil tomu, aby jako humorista platil za 'Jite-

rárního klauna, šaška, dvorního blázna, iehož slov nikdo vážně nepojímá...

Do pracovniho sryku s Národními lisťy vstoupil jako zaměstnanec

inzertjho oddělení, oa '. tss: se stal členem jejich redakce, ved| s9udní

rubriku a od r. L8g3 4ž do své smrti (8. ?. 1935 v Řevnicích u Prahy) psal

pod pseudonytnem Ypsilon pÍíspěvky do nedělní pfílohy. Těchto'|{ěl-

nrch povidek. napsď pňes plt se1, některé z nich pŤetiskl v |rai6ch Páté

pŤes áeodté a Mui bez-tiinacthu. Čas od času ho sgičovďy chvat a povrch-
.nost 

práce pro noviny i vědomí, že ie nucen rezignovat na práci umětecky

naroenejsi. bomácÍ populámost i rispěchy pŤeHadtr z ieho humoristickÝch

prací v .i"i''e priuaáety Herrmanna znovu k zábavné bďetrii' kterou chá-

pal a pťíležito't''e i otÍ'aio.'a iako protiváhu života, iako zdroi potÍebného

odpočinku pro čtenáie.
Řomán otec Kondelík a ženich Vejoaravycházelna pokračováď v Národ-

ních listech v roce 1896. Se zietelem na čtenáie novin napsa! Herrrnann

seriál piíhod, jimž vnitťní souvislost a ,gománovost.. dodává cesta nesmě-

lého í neobratného Františka Vejvary od zamilování a námluv k svatbě

sPepičkouKondelíkovou.KaŽdákapitolamáuzavčenfpŤíběhrozebrávanf
na tom, že se členové spoňádané rodiny daii vytrhnout z ustálenfch zvyklos-

tí a pod Veivarovjm vedením se dostávají do situacÍ, které se pro ně mění

vmaládobrodruŽství.opakovanáchvilkovározčarováďzdrobafchnezda-
rtr dodávaií Herrmannoíě idyle na foanarnosti a stupiíuji komičnost' ieiíž
trvali' zdráj !e ve dvoiici Kondďíka a Veivary. Kondďk, maiitel větší ma-

fiiská firmy,'muž stejně dbalÝ živnosti iako svého pohodlí, člověk bodŤe

bezprosďeání a věcnÍ', se jevi jako pÍekážka toho, aby do rodiny pronikl

cizizivel. NeprťrboinÝ magistrat* .t"a"it František Vejvara vyvine mi.

moiádnou iniciativu, aby Pepičku získď. Protikladné postavy mužské

doplrluje navzájen srozuměná dvoiice ženská, která je oba svlm zpťrsobem

ovládá. Herrmann dokáže těžit komické situace jak z rozrírzněnosti svÍch
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a v kre.bě postav manfrovité, opakuií se v nich stereotypní situace, motivy
a ápletky. Heritesovu v1právěčskému typu vyhovuj1 spis mďe cnn
obrázkB fejetony než rozsáhlejší práce. Jeho dílo souvisí-s realistickjm
proudem české prÓzy, pro svou malou uměleckou objevnost a na,oÁost
však zÍrstává na ieho okraji.

Neizdďilejší autorovo.u prací je novela Tajemsta! str!,ce Josefa (č. 1882)'
v níž hojně čerpal z 16r|inn{ traďce. V postavě mhděho iékáLíia JosefaPemera, kterf obětuie své vědecké ambice áchraně ohroženého roďinenojmění a nakonec tragicky poďehne epidemii cholery, zachytil .pi'*".a
portrét a osudy jednoho ze svj'ch piedktr. Také ostatní fisurky 

" 
po,t"on

v nicM je patrná snaha o piesnější a dťrkladnějši cnarat<teristiťu (stďr
pěstouni strj,ce Josefa, vlasteneckf páter Tomáš, ror|in4 KrÓnova aj.),
maiíreálné modďy a pÍeďohy v pčíslušďcích autorova rozvěweného rodu
a v iejich piátďích. DÍlo postihuje mentalitu, názot! a životní styl tčÍ
generací na českém malém městě z počátku 19. stďetí. - Životopisny
vÝznam maií Vodřanské ozpomínkg (l9o4), v nichž Herites 

"vp'"o.'i.o studentském mláď, ovlivněném vlasteneckfm nadšením 60. let,-o svfch.
literámích počátcích (r. 1871 spoluredigoval a|nanach AnemÓnky, Řde
poprvé publikovalJ. VrchlickÍ) a hlarmě o básnících o. Mbkťém 

"l.hey"-rovi, s nimiž se pÍátelsky st.j'kal.

Ignát Herrmann
/L854-]935/

Nov|náÍ, humorlrta, autor zábavné četbn soustÍeděnf k žánrové
kresbě městského prostÍedí a drobného Éiověka; toho ve své be|etri|
nazírá někdy krltickn častěi| ostavně, ve svém vrchotném díte
I tragicky.

Byl tčinácté ďtě rodičťr, kteňí se vydďi htedat štěstí do Amerikn ale
stes} po domově ie záúy pÍiveď zpátky. Otec po podrrikatelské* o"iá".
v Horním MlÝně u Chotěboie (tam se narodil Ignát 12. 8. 1854) zakotvil
iako advokátní písď v IlÍadci KráIové. Když Herrmann neprojevil dost
chuti dostudovat na taÍurí reálce, byl poslán na učení do Prahn ide staršt
brau studoval práva. S ní.rn také kupecky učeĎ začal pronikai do společ-
nosti spisovatelrl a novináŤťr. Kolik trpkosti a houževnatosti bylo u-m.,zi,
k,:Ý '9 od kupeckého pultu vyšinul mezi známé beletristy, pozná jen čte-
náŤ osobních dopisri mtadého Herrmanna. V zrcaďe pozaěi-srcn vzpomÍnek
(Bkdturct obrdzby ; Pžed padestiti tety ; o žiollch, i wwlch) se všechno
ievilo lehd a snazší. Ty už psal autor, kterf 

-vzpomínal, 
aby sebe i iinépotěšil a pobavil.

Spisovatelen se stal HeÍÍmaDn v časopisech a novináclr' veškerá ieho
tvurčí práce byla spiata se Žurnďistikou. Pryní povídku uvďeinil v Humo.

ristickÝch listech r. 1873, od téhož roku byl zaměstnán v ottově nakladatel-

stvl kde také reďgoval dva ročníky humoristického časopisu Palečeh;

dalším ieho piechodnÍm pťrsobištěm byla advokátní kancďáŤ. od r. 1882

iídil nově a|ožen! hunoristiclcf časopis Šgatda d.udák, kterÍ s osmiletou

oiestávkou za války a po ď vycházel až do r. 1930. Jako redaktor začtnaj|-

citro Švandy dudáka měl Herrmann o humoru vysoké mÍnění: ,'Hrrnor
vyžaduje větších zkušeností o životě než psaní plačtivfch novelek' víc

iá,o,o, mnoho pozorování, nerinavnj'cb studií. Mne vedl k tomuto oboru

cďÝ miri život, iiiz jsem nestrávil ve ško1e, nfbrž v trpkém učení, mezi lid-

mi-od mďčkosti, v hoiké škole Života... Ale čím upčímněii usiloval o hu-

mor vyzafující z mnohostranného vidění světa, tím častěji se dostával do

konfliktu s nevyspěljrn &enáiskjm vkusert: ,,Humot vyžaduie vytiíbe.

něiší mysl &enáčovu. Náš čtenáŤ se chce nestydatě smát, aby uznal, že ve

věci humor... Také později se bránil tomu, aby jako humorista platil za,}tte

rárního klauna, šaška, dvorního b|ázna,jehož slov nikdo vážně nepoiímá...
Do pracovního sryku s Národními lisťy vstoupil jako zaměstnanec

inzertního oddělení, od r. 1885 se stď členem ieiich redakce, veď soudní

rubriku a od r. 1893 až do své smrti (8. 7. 1935 v Řevnicích u Prahy) psď

pod pseudonymem Ypsilon pňíspěvky do nedělní pŤílohy. Těchto '''{ěl-
ních povídek.. napsď pňes pět set, některé z nicb pietiskl v knihách Pdrd
pŤes detldté a Muž bez tfindcthy. Čas od času ho sHičovaly chvat a powch-

nost práce pro noviny i vědomí, že ie nucen rezignovat na práci

nerozuist. oomácí populárnost i rispěcby piekladÍr z ieho humoristickfch
prací v cizině pňiváděly Herrmanna znovu k zábavlé beletrii' kterou cttli-
pal a pňiležitostně i obhaioval jako protiváhu života, iako zdroi poďebného

odpočinku pro čtenáše.
Řomán otec KondelÍ.k a ženich Vejoaravycházel na pokračováď v Národ-

ních listech v roce 1896. Se zietelem na &enáŤe novin napsal Herrrnann
seriál pčíhod, iimž vnitínt souvislost a ,,románovost.. dodává cesta nesmě-

lého a neobratného Františka Vejvary od zamilováď a námluv k svatbě

s Pepičkou Kondelíkovou. Každá kapitola má uzavienf pčíběh rozehrávanf
.," to*, Že se členové spoiádané rodiny daií vytrhnout z ustálenj'cb zvyklos-

tí a pod Veivarovjm vedenim se dostávajl do situaci, které se pro ně mění

v malá dobrodružswí. Opakovaná chvilková rozčarování z drobnfcb nezda-

ru dodávaií Herrmannově idyle na roanamosti a stupĎují komičoost' ieiíž
trvďjl zdroj je ve dvojici Kondďka a Vejvary. Kondelft' uraiitď většÍ ma-

fičské firmy, muž stejně dbalf živnosti jako svého pohodlí, člověk bodŤe
bezprostÍední a věcnf, se jeví iako piekážka toho, aby do rodiny pronikl

ciziživel. NeprtrboinÝ magistrátní 'iŤedník František Veivara vyvine mi.

moiádnou iniciativu, aby Pepičku získď. Protikladné postavy mužské

doplřuje navzáiem srozuměná dvoiice žensk{ která je oba svfm zpÍrsobem
ovládá. Herrmann do}áže těžit komické situace iak z rozr{rzněnosti svÍch
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postav' tak i z ieiich postupného sbližování. Několikrát rozehraje zaměni-
telnost drobnfch soukromníčkťr KondelÍka a Vejvary, až ie posléze téměŤ
ztotožní (dťuh}' ďl seriálu, Tcluin Kondelík a zet Vejvara, č. 19oo-o2,
končí narozeoím dětí u Vejvarťr i u Kondelíkťr).

Náročná dobová kritika' která Herrmannovi z.az|ívala, Že glorifikuje
české maloměšťácn'í, ároveĎ pčiznala, že stvoŤil v Kondďíkovi typ,
1 g ním pŤedstavil kondelikovštinu - pracovité a bodré ggukfomnictví, které
ie zálibně za}rleděno do své prosperity a pohoďí a mírou všeho svého počÍ.
nání i samoziejmou hranicí svého rozhledu činí rodinnf kruh. Literární
historie zatím ví pŤíliš málo o ábavné fiteratďe na rozhraní století, aby
bylo moŽno ocenit, co do ď vnesl Herrmann svjm Kondelíkem i dalšími
povídkami a romáoy. v nich iednak těžt| ze stereotyptr brakové literatury
(Artur a Leont na,1921), iednak je parodoval. V paroďích na sentimentálnl
povídku, kriminální román i poMdku si počínď iako autor, kterj'chce
tŤíbit &enáŤskou, občas i občanskou soudnost (ZtŤeštěné historhy, L902i
Burleshy, t9l3).

V 80. letech se Herrmann podílel na risilí české prÓzy zpodobit současnf
Život s jeho klady i zápory. Knižď prvotinu Z chudého kalarnáfe (|880)
pčipsď.}anu Nerudovi, v němž nepčestával vidět svého učitele (byl také
prvním! poňadatelem a vydavatelem Nerudov ch spisťr). Zachycovj praž.
skou spodinu' podsvětí i sďerlní wstvy (Pražské figurky, t884; Dtobní lidé,
|887i Z pražsk ch zd,kouti, 1889). Postavy v těchto drobnokresbách bÝvají
buď trpěliví a ristupní dobráci odkázaní na milost a nemilost svého okolí,
nebo hrubt násilnici žtjicí aa rikor druhfch. viděníÍD městského člověka
jako produktu Životního prostieď a bezmocného diváka, smyslem pro
ironii a grotesknost, ve stylu pak zalíbením v prostiedcíc! hovorové a obec-
né češtiny a ve slangu sbližuje se Herrmannova žrínrová drobnokresba
s literárnirn naturalismem.

V daném směru nejpronikavěji zasáhl do vjvoje české prÓzy román
U snědeného krdmu (l89o). Otevčením nově vybaveného obchodu ve Vác.
lavské ulici v Ptaze na Moráni tomán zaěiná, likvidací kr:ímu zpustlého'
vyprázdněného končÍ. Martin ŽeÚ|a,kterjl si v mládí užil strastí kupeckého
učně a pŤíručího (o tom vypovídá retrospektivní pasáž na počátku románu),
slibuje si od vlastní živnosti osobní neávislost i dostupnost rod,inného
štěstí. A zatím se právě iako maiitel nijak vjnosného obchťrdku stane
koÍistí dvou vypočítarn. ch žen, p1ní Šustrové a její dcery PavlÍny. Teprve
svatební noc odhali dťrvěŤivému Žemlovi, že je obětí ,,ohtonné, umelJ ui,
jíž byl sveden a o svobodu, o sanra sebe pňipraven.., že ,,ieho krám, jeho
obchod byl vnaďďem,,. Zatímco pÍedtím dokázal čelit kupecké moráIce
svfch chlebodárcťr a najít dost odvahy a energie k tomu, aby se osamostatnil,
od tohoto krutého vystiízlivění stále vÍce ustupuje požadavkťrm své Ženy
a tchyně, až pos|éze zdrcen mírou jejich bezohlednosti a perspektivou
bankronr sahá k sebewaždě. Pavlína, která pŤijďa vfbodné manŤelstvír ale
odmítla soužitÍ se ŽerÍou, končí iako nevěstka.

Všecky hlanl postavy Herrmannovy nešťasmé kupecké historie se po.

bybuií rrnapětí 6g7i tlm, co Ťíkaií, a ťm, co si pfitom myslí. Kon&ontace

postav uzavienfch do vlastních iluzí poskytuie pňíleátost tozeznlt v ieiich

"n"'.t."'i'.io 
tÓn vážnj; komickÝ i sentimentální. Vfbradně komickf ie

vojenskf vysloužilec Kyllián. Mezi komikou a bodrou i tklivou vážností

se pohybuie postava posluhovačky Randové, jediné bytosti' která ie ne-

zismr oaaana Žem1.ovi, viď stňízlivě ieho situaci, ale nem{rŽe bjt víc než

souupnjm divákem jeho zmaru. Pro postiŽení atmosféry místa, městskfch

interilrÍr i exeriértr, vylíčení specificky městskj'ch existencí a mentality

liď, ktďi jak pfi svém sbližovánÍ, tak i pfi vájemnfch konfliktech' rikla.

dech a zoufa ch vfchoďscích těŽí z toho, že je obHopuje městsM anony-

mita, byl Herrmann{rv román U snědeného krámu pčiiat ve svě době iako
počátek tzv. pražského románu.

Adolf Heyduk
/  L83,5 -  19 23 /

MnohostranněptodnfbásnÍkdružlnymáiové'pŤedevšímvšakautor
verš ,,naivně horké a živetné tyrikn smyslné a teskné zároveil..
(šalda).

Naroďl se 6. 6. 1835 v Rychmburce (dnes PŤedhradí) ve vfchodnlch

Čechách a v rodišti, ve Skutči a v Poličce chodil do školy, neŽ se dostď do

Prahy na českou reálku. Po maturitě šel na tecbniku do Brna a dokončil
ji v Praze. Po krátkém zaměstnání jako elév na stavbě drá,hy a iako asistent

stavitelství a kresleď na pražské reálce odešel r. 1860 na nově založenou

reálku do Písku a učil tam (kromě školního roku 1875-76' kdy byl profe-

sorem v Praze) do r. 1899. Písek mu zťrstal trvale.domovem. Podnikl
jenom několik prázdninovj'ch vjletťr: na Slovensko, do Itálie a do Německa

v 60. letech, potom na Krym a Kavkaz. tinak, kromě občasnj'ch.cest na

Šunavu a do_rodirébo kraje, žil stále v Písku' tem se ožeoil (1877) a tam

ho postibla i smrt obou ..tÝ"n dcerušek (1878, 1884; Nerudovď Balada

dětská byla věnována Heydukově manželce po smrti prvďho ďtěte).

V PÍsku Eávil téta odpočinku a v PÍsku také 6. 2. |923 zenčel.
Hned prvď Heydukovy Bds,,ě (L859), ovlivněné oddanfm piátelswÍn

k Nerudovi a odpovídající programu školy máiové, měly značnf ohlas.

Upozornil na sebJ zeiména odďl nazvanf Cigdnshé meladie; když Heyduk

navštIvil r. 1854 svého braua v Malackách na Slovensku' obievil tam pro

svou poezii nejenom kouzelnou piírodu a svéráznj'li4 ďe hlavně romnntic-

ky stylizovanf typ cikána - viděl v něm člověka, ienuž osud kiii'dÍ 
" 

i"h.ož
prudlá krev se 6o"rr. c*a"i a ieiich volnost a žlve1nost spljvali v Heydu.
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postav' tak i z jeiich postupného sbližování. Několikrát rozehraje zaměni-
telnost drobnfch soukromďčkťr Kondelfta a Veivary, až ie posléze téměč
notohí (druh}' ďl seriálu, Tchd,n Kondetíh a zeť Vejzsara, č. 19oo{2'
končí narozením dětí u veivaril i u Kondelíkťr).

Náročná dobová kitika' která Herrmannovi zaz|lva|a, že glorifikuje
české ma|oměšéáctví' zároveĎ pčiznala, že stvoiil v Kondďikovi typ,
a s ním piedstavil kondelíkovštinu - pracovité a bodré soukromnictví, které
je álibně zahleděno do své prosperity a pohoďí a mírou všeho svého počí-
nání i samozčeimou hranicí svého rozhledu činí rodinnf kruh. Literráml
historie zattm vi piíliš málo o zábavlé literatďe na rozhraní století, aby
bylo možno oceďt, co do ní vnesl Herrmann svjm Kondelíkem i dalšími
povídkami a romány. V nich jednak těži1 ze stereotypfr brakové literatury
(Artur a Leont na,1921), jednak je parodoval. V parodiích na sentimentálnÍ
povídku' kriminální román i pohádku si počinď jako autor, kteq chce
tňíbit čtenáťskou, občas i občanskou soudnost (Ztfeštěné historky, l9O2;
Burleskjt, l9l3),

V 80. letech se frerrmann poďlel na risilí české prÓzy zpodobit současnf
Život s jeho klady i zápory. KnižnÍ prvotinu Z chudcho kalamdže (|88O)
pŤipsal Janu Nerudovi, v němž nepŤestával vidět svého učitele (byi také
prvnírrr! počadatelem a vydavatelem Nerudov!'ch spisri). Zachycovj praz-
skou spodinu, podsvětí i stčední vrstvy (Pražskéfigurky, t884 Drobni tidé,
L887; Z pražsh ch zdkoutí,1889). Postavy v těchto drobnokresbách bfvají
buď tÍpěliví a ristupní dobráci odkázaní na milost a nemilost svého okolí,
nebo hrubí násilníci žltjia na kor druhj'ch. Viděďm městského člověka
jako produktu životního prostŤeď a bezmocného diváka, smyslem pro
ironii a gtotesknost, ve stylu pak zalíbením v prostŤedcíc|r hovorové a obec-
né češtiny a ve slangu sbližuje se Herrmannova žiínrová drobnokresba
s literárním naťuťďismem.

V daném směru neipronikavěji zasáhl do vj'voje české prÓzy román
U snědeného kr mu (|890). Oteviením nově vybaveného obchodu ve Vác.
lavské ulici v Praze na Moráni román začiná,likvidací krámu zpustlého'
vyprázdněného končí. Martin ŽemJa,kter1 si v mláď užil strastí kupeckého
učně a pňíručího (o tom vypovídá retrospektivní pasáž na počátku 

"omá''.';,slibuie si od vlastní živoosti osobní nezávislost i dostupnost rodinného
štěstí. A zatím se právě iako maiitel nijak vj'nosného obchťrdku statre
kočistí dvou vypočítaq ch žen, p3ní Šustrové a její dcery PavlÍny. Teprve
svatebni noc o4halí dťrvěŤivému Žemlovi, Že je obětí ,,ohromné, umeté Ei,
jíž byl sveden a o svobodu, o sÍtma sebe pťipraven.., že ,,jeho krám, jeho
obchod byl vnaďďern,,. Zatimco pčedtím dokázal čelit kupecké lr'o.ál""
svj'ch chlebodárcťr a najít dost odvahy a energie k tomu, aby si osamostatnil,
od tohoto krutého vysďízlivění stále více ustupuje požadavkťrm své ženy
a tchyně, až pos|éze zdrcen mírou jejich bezohled.nosti a perspektivou
bankrotu sehá k sebevÍaždě. Pavlína, která pŤijala vfhodné manželství, ale
odmítla soužití se Žerrlou, končí jako nevěstka.

Všecky blatmí postavy Herrmannovy nešťastné kupecké historie se po-

bybuií v napěti mezi tím' co iÍkají, a tím' co si pŤitom myslí. Koďrontace
postav uzavienfch do vlastďch iluzí poskynrie pŤíleátost tozem|t v ieiich..n"''kt"'i'ti"e 

tÓn vážnj', komickf i sentimentální. VÝhradně komickÝ ie
vojenskf vysloužilec Kyllián. Mezi komikou a bodrou i tklivou vážností

se pohybuie postava posluhovačky Randové, jediné bytosti' která ie ne-

zištně oddána Žemlovi, viď stňízlivě jebo situaci, ďe nerrrťrŽe bjt víc než

souupnj'm divákem jeho "maru. Pro postižení atmosféry místa' městskfch

interiérťr i exteriérÍr, vylíčení specificky městskfch existencí a mentality

liď, ktďí íak pči svém sbližování, tak i pfi vzájerrnfch konfliktech, kla-

dech a zoufa ch vfchoďscích též7 z tobo, že je obklopuje městská anony-

mita, byl Herrmannrlv román U snědeného krámu pňijat ve své době iako
počátek tzv. pražského románu.

Adolf Heyduk
/  L83,5 -  19 23 /

Mnohostranně plodnf básník družiny májové, pÍedevším však autor
veršti ,,naivně horké a žive|né lyrikn smys|né a teskné zárovell..
(šalda).

Narodil se 6. 6. 1835 v Rychmburce (dnes PÍedhraď) ve vj,chodních
Čechách a v roďšti, ve Skutči a v Poličce chodil do školy, než se dostď do
Prahy na českou reálku. Po maturitě šel na techniku do Brna a dokončil

ii v Praze. Po kiátkém zaměstnání jako elév na stavbě dráhy a jako asistent

stavitelství a kreslení na pražské reálce odešel r. 1860 na nově Žaloženou
reálku do Písku a učil tam (kromě školního roku 1875-76, kdy byl profe-

sorem v Praze) do r. 1899. Písek mu zťrstal trvďe. domovem. Podnikl
jenom několik prázdninovfch rrÍlettr: na Slovensko, do Itálie a do Německa
v 60. letech, potom na Krym a Kavkaz. Jinak, kromě občasnj.ch ce9t na

Šumavu a do rodirého kraje, žil stále v Písku; tam se oženil (1877) a tam

ho postihla i smrt obou -aÝ"n dcerušek (1878' 1884; Nerudovď Bďada
detska byta věnována Heydukově manželce po smrti prvního ďtěte).
V PÍsku uávil léta odpočinku a v Písku také 6. 2. |923 zemňel.

Hned prvď Heydukovy Bdsně (L859), ovlivněné oddanlm piátelswÍm

k Nerudovi a odpovídající programu školy máiové, měly značnf ohlas.

Upozomil na sebe zejména odďl nazvanf Ci'gdnshé melodie: když Heyduk

navštívil r. 1854 svého braua v Malackách na Slovensku, objevil tam pro

svou poezii neienom kouzelnou pŤlrodu a svérázn!'lid, ale hlavně tomantic-
ky stylizovanÍ typ cikána - viděl v něm člověka, iemuž osud kŤii'dí a iehoŽ
prudká krev se boučÍ. Cikáni a jeiich volnost a žlvelrrost splÝvali v Heydu-
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kovÍch veršlícb s obrazem slovenské piírody i s autorovou citovou revoltou
a dovolili mu vyslovit rozpot mezi ideáem a skutečnostI a napětÍ mezi
smutkem a vzdoren. tednoduché písĚové strofy Cigánskfch melodií ta&
souzněly i s rozhoňčením nad dobou, jeŽ nenaplĚovala politické naděie ani
toubu po vnitčně bohatém a svobodném životě.

Ke Slovensku vaahovďa se ještě další vjznanná Heydukova knížka
Cimbdl ahasle (|876). Byla podnícena novou návštěvou Slovenska a v1ply-
nula z hororucí snahy Írapravit vztah Čechtr a Slovákťr. V početnfch epic.
kfch i lyrickfch verších tlumočil autor obďv k pŤírodě a lidu, soucítil s jeho
afugÍ|n{Ín i sociálním Uťlpením, sdílel obavy nad budoucností Slovák{r,
povzbuzovď a varovď (napŤ. známá báseú, Stooensko, ty ještě spíš?). I když
svťrj odpor vťtči ritisku a své vyz,náď lásky spojovď Heyduk s ideatizovanjm
obrazem sloryenského lidu a i když byly mnohé verše už pouze vjrazen
ručné básďcké rutiny' piece měla sbírka obrovskf vliv: podnítila v Če.
chách zrrfšenf ájen o Slovensko, veďa k navázáat literárních kontalcÓ
i k oživenÍ samotné slovenské literární tvorby.

Po této rispěšné knížce z doby Heydukova rofoÍho pobynr v Praze začalo
druhé období ieho tvorby. Spisovatel, rozladěnf večejnjm životerr, wátil
se rychle zpÍltky do,,venkovské samoty a volné pňírody.. a do svého,,zátišÍ...
Toto písecké období' těsně svázané s jihočeslcjm městeur 4 $r'may6g, ft36
,,pootavskf 6lavÍk.. rád jezdívď, probíhalo už z'a jirré literámí situace: za
vtády Vrchliického a Čecha. V jejich sousedství jako by se plně uvolnil
Heydukriv w{trčÍ pramen. Heyduk zajisté chtěl bjt básníkem vlasteneckjm,
jenž gg vyslovuie k časovjn otázkám' líčí s rictou ušlechtilost českého lidu
v pÍítomnosti a vďikost jeho minulosti, avšak piedevším byl lyrikeur. SvÍri
subjektivď svět stavěl nad skutečnost a nad ,,kal.. života. Ve vájemném
napětí krásy a všednosti prožíval zrarluiícÍ pocit odcizenosti básníka v sou-
dobé společrrosti neschopné mu porozumět. Nejraději skládal jednoduché
lyrické popě.vky jako anonymní autor lidové písně. Improvizace rczvíjaá
v rámci opakující se meloďcké osnovy a vracejících se refrénťr byla vlastní
metodou jeho tvorby. Bezprostčední podrrěty osobni a pčírodní dávaly mu
někdy svěží nápady. Nejšťastnější inspiraci darovďy mu prudké, pčíjemné
a častěji nešťastné životní impulsy, ďe ani krušné rríny osudu nevyjaďoval
Heyduk v jeiich dramatickém vyhrocenÍ, nj'brž ponejvíce jen jako náladu
a jako vzpomínku. Vfznamnf byl podnět erotick]íI' kdyŽ v polovině 70. let
vstoupila do jeho poezie konkrétnI žena, mladá,,rirže v jeseni.., a proburli|a
citové a smyslové opojeď, poděkování za lásku i zároveĎ strach o každou
chvilku souladu. Brzy nato pňišly ážitky tragické - snrt obou dcerušek;
iejich tváÍ a oči se pak teskně, něŽně a bolestně v jeho verších stále vracely.
V těchto kritickÍch časech vznikďy některé nejcennější Heydukovy knížky,
V zdtiší (1883)' Hoťec a stilečzík (1884), Pisně (L885), Zaadté lzsry (1886).
Prožitek šťastné chvíle a obava z jql zttáty a kiehkosti daly popud i ke
vzniku oblibcné báchorky Dědútl odhaz (1879; později zhudebněné V. No-
vákem)' ieiÍž pohádkové kouáo spočívá v proměnlivém stŤÍdáď motiw
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lásky a štěstí, iež prchá iako ,,muška zf,atá,,, a motivu plsně' do níž se všech-
ny těšné i rmutné city a nálady vlévaií a v níž docházejí pÍece jen uklidnění.

Lyrické zpovědi pokračovaln i kdyŽ básník stáÍnul a do jeho veršú paďy

,,černé rŮže..; své zármutky léčil opět v pťírodě a zmírůoval ie - i současně
jitÍil . vzpomínáním. Právě v intimních básních' vyslovujícícb vzpomínky'
smutek up vaiících dní a osamoceď' rezignaci a zase naděje' se ieště
nejspíš mihly nové lrické motivy až do básníkova vysokého stárí' i když
byly stále více piehlušovány verši vyšuměljmi a konvenčními (napi. sbírky
V polích, L9Ooi Pohilky duše, |9OL3 Z deníku toulaoého zpěodka' L9o4).
I v nich vyrazí ještě mezi banalitami občas piekvapujícÍ lyrickf tÓn' zejmé-
na když se spojí letmá nápověď pčírodní nálady s pociterrr usmíiení s živo-
tem' ieÍÍruž daly radost i Žal jeho lidskou náplř.

Mezi více než šedesáti knížkami Bdsnickllch spisú Ailoaa Heltiluka (w-

cházely od r. 1897) neď ien intimní písrtová lyrika. V autorově poezii se
vždycky si1ně uplatřovala rovněž zá|iba v dekorativních ozdobách, ve
vznešené obťadnosti a v popisech, i sklon k hravosti a k vyrrmělkovanosti
juyk.a. V mnoha verších panuje pouze mechanismus melodie a 4rtmu'
neboť se Heydukovi nedostávalo citu plo míru. Proto zní dnes eize vž

značná část jeho díla: velké epické básně s chudjm děien a s rozvinutÍmi
piírodními popisy' vyvolané dobovou oblibou této formy (Džeoorubec,
isao; poa VftkooÍ,n kanenetl, l88L; Seherntk, 1893), povídkové, ba1adické
nebo pohádkové obrázky ze současného venkova i pokusy o replezentativní
poezii, v ďž se autor nutil k reflexi a hlavně moralizoval (Pta6 motitl3t'
1897). Rovněž jeho verše časové pouze opakovďy v halasnj'ch vÝzrách
a ritocích všeobecné piesvědčeď, že lid ie neizdravějším základem národa'
a politické iluze o harmonickém uspoiádání národni společnosti (Šípy

a paprsh'|' |888i Zpěoy pošunatlského iluddha' L899).
Hodnota Heydukovy poezie rozbíhající se mnoha směry je tedy vyznače-

na ienoE několika silnjmi zážirky. V četnfch knížMch probouzelo skuteč.
ného básníka pouze několik smutnÍ'ch' bolesmfch pocitÍr a tesknfch
vzpomÍnek' touha po štěstí a vděčnost za dar pozemského života.

Jaroslav Hilbert
/1A7]- -1936/

Dramatik a divadelnÍ kritik; na pÍelomu sto|etí jeden z hlavních
pŤedstavitelú rísilí o moderní dramatickf v7raz, opírai3cí se o pžík|ad
tbsenrlv a o podněty symbolistického ideového dramatu.

Hilbert pocbázel ze vzdé|alé a zánožné měšťanské rodiny v I.ounech'

kde se naroďI 19. l. l87l. Po studiích na reálce v Praze, vyšší prtrmyslové
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tovfch verších s obÍazem slovenské piírody i s autorovou citovou revoltou
a dovolili mu vyslovit Íozpor mezi ideálem a skutečností a napětí mezi
smutken a vzdorern. Jednoduché písĎové strofy Cigánskfch mďoďl ta&
souzněly i s rozhoňčenírn nad dobou, iež nenaplllovala politické naděie ani
touhu po \mitÍně bohatém a svobodném životě.

Ke Slovensku vztahovala se iďtě další vfznunná Heydukova knlžka
Cbnbdl a husle (|876). Byla por{.ícena novou návštěvou Slovenska a v1ply-
nula z horoucí snaby napravit vaah Čechťr a Slovákú. V početnÍch epic-
kfch i lyrickfch verších tlumočil autor obďv k pŤírodě a lidu' soucÍtil s iebo
afuorln{rn i sociáln|m ut]rpením' sdílel obavy nad budoucností Slovákú'
povzbuzoval a varoval (napi. známá básei Slooensho'tyještě spíšl). I kdyŽ
svťrj odpor vúrči ritisku a své vyznáď lásky spojoval Heyduk s idealizovanfm
obrazern slovenského lidu a i když byly mnohé verše už pouze vfrazen
aufué básnické rutiny, piece měla sbirka obrovskf vliv: podnítila v Če-
chách zvfšenf zájem o Slovensko, veďa k navázánl literárních kontaktú
i k oživení samotné slovenské literárni tvorby.

Po této tispěšné knÍžce z doby Heydukova rofoího pobynr v Praze začalo
druhé období jeho worby. Spisovatel, rozladěnf vďeinÍm Životem, vrátil
se rycble zpátky do,,venkovské samoty a volné pčírody.. a do svého,'átišl...
Toto písecké obdobÍ, těsně svázané s jihočeslcjm městem a Šumavou, kam
,,pootavskf slavík.. rád jezdíval, probíhďo už z'a jilné literárnÍ situace: za
vtády Vrchlického a Čecha. V jejich sousedstvÍ iako by se plně uvolnil
Heydukitv tv{trčí pramen. Heyduk zajisté chtěl bjt básďkem vlasteneckfm'
jenž se vyslovuje k časovÍm otázkám' lÍč1 s rictou ušlechtilost českého lidu
v pŤítomnosti a velikost jeho minulosti, avšak piedevšírn byl lyrikem. Svtti
subiektivní svět stavěl nad skutečnost a nad ,,kal.. Života. Ve vájemném
napětí krásy a všednosti proŽíval zrarlující pocit odcizenosti básníka v sou-
dobé společnosti neschopné mu porozumět. Neiraději skládď jednoduché
lyrické popěvky jako anonymní autor lidové písně. Improvizace rontljená
v rámci opakuiící se meloďcké osnovy a vracejícÍch se refrénťr byla vlastnÍ
metodou ieho tvorby. Bezprosďední podněty osobní a piírodní dávďy mu
někdy svěží nápady. Nejšťastnější inspiraci darovaly mu prudké, pŤÍierrné
a častěji nešťastné životní impulsy' ďe ani krušné rány osudu nevyjadňoval
Heyduk v jejich dramatickém vybrocení, njlbrŽ poneivíce jen jako náladu
a jako vzpomínku. Vfznarnnf byl podnět erotickf, kdyŽ v polovině 70. let
vstoupila do jeho poezie konkrétní žena, mladá ,,rťrže v jeseni.., a probuďla
citové a smyslové opoiení' poděkování za lásku i zároveĎ strach o každou
chvilku souladu. Brzy nato pňišly ážitky uasické - stnrt obou dcerušeki
iejich tváÍ a oči se pak teskně, něžně a bolestně v jeho verších stále vracely.
V těchto kriticlcfch časech vznikaly některé nejcennější Heydukovy knížky,
V zdtiš{ (1883)' Hofec a srdečzík (1884)' Pís,lě (1885)' Zatldté rltry (1886).
Prožitek šťastné chvíle a obava z iejl zttáty a kiehkosti daly popud i ke
vzniku oblíbené báchorky Děd tl odhaz (1879; později zhudebněné V. No.
vákem), ieiíž pohádkové kouzlo spočívá v proměnlivém stfÍdání motivu

s7H
lásky a štěstí, iď prchá iako ,,muška z)atá.,, a motivu pÍsní do níž se všech-
ny ritěšné i rmutné city a nálady vlévají a v níž docházejí pňece ieo uklidněnt.

Lrické zpověď pokračovaly, i když básďk stárnul a do jeho veršú paďy

,,černé r&že..; své ármutky léčil opět v piírodě a zgrírĎoval ie - i současně
jitÍil - vzpomínÁn{m. Právě v intimních básních' vyslovuiícÍch vzpomí1ly'

smutek uplÝvaiíctch dni a osamocení, rezignaci a zase naděie' se ieště
neispíš mihly nové lrické motivy až do básníkova vysokého stáií' i když

byly stále více pÍehlušovány verši vyšuměllmi a konven&ími (napi. sbírky

V polích, L9oO; Pohilky duše, L9Oli Z deníku toulaoélto zp&:dha, |9o4).

r v nictr vyrazí ještě mezi banalitami občas piekvapuiícÍ lyrickÝ tÓn' zejmé-

na když se spojí letmá nápověď piírodrrí nálady s pocitem usmÍienl s živo-

tem, jemuž daly radost i žal ieho lidskou náptĎ.
Mezi více než šedesáti knížkami B snick ch spisÍt Ailoaa Heyduha (vy-

cházely od r. 189?) není ien intimní písĎová lyrika. V autorově poezii se

vždycky silně uplatůovala ÍovněŽ zá|iba v dekorativnícb ozdobách' ve

u^éš*é občadoosti a v popisech, i sklon k hravosti a k vyrrmělkovanosti
juyy.a. V mnoha veÍších panuie porrze mechanismus meloďe a r5rtmu'

neboť se Heydukovi nedostávďo citu pro míru. Proto zní dnes qze lž

značná část ieho ďla: velké epické básně s chudÍm děien a s rozvinutlrni

PŤíro4n{mi popisy, vyvolané dobovou oblibou této formy (Džeoorubec'

iaao; poa Vtthoolm konenml, I88l ; Sekern|h' L893)' povÍdkové' baladické
nebo pohádkové obrázky ze současného venkova i pokusy o feprezentativní
poezii, v n{ž se autor nutil k reáexi a hlavně moralizoval (Ptač| moio1t,

tssz). nol-ěž ieho verše časové pouze opakovaly v hnlasnfch vlzvách

a ritocích všeobecné pÍesvědčení, že lid je neizdravěiším ákladem národa'

a politické iluze o harmonickém uspoŤádánÍ náror{nl společnosti (Sí2y

a paprsky, L8a8: Zpěoy pošunaoského ilu&ika' 1899).-Hodnota 
Heydukovy poezie rozbíhající se mnoha směry je tedy vyzBače-

na ienom několika silnfmi z.ážitky. V četnfch knížMcb prgbouzďo skuteč-

ného básníka pouze několik snumÍ,ch' bolestnfch pocittr a teskn!'ch

vzpomínek, touha po štěstí a vděčnost za dar pozemského Života.

Jaroslav Hilbert
/a871-1936/

Dramatik a divadetní kritik; na pÍelomu stolet| jcden z hlavních
pÍedstavitelrl risilí o moderní dramatickj vfraz, opírající se o pňíklad

|bsen v a o podněty symbol!štického ideového dramatu.

Hilbert pocházel ze vzdělané a zámobé měšťanské 1q.{iny v Lounech,

kde se narodil 19. l. 18?l. Po studiích na reálce v Ptaze, vyšší prŮmyslové

)
1
i'
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škole v Plzni a na pražské technice pťrsobil krátce jako inženfr v Českomo-
ravské továrně na stroie v Ptaze; po prvních uměleckfch rispěších však
zaměstnání opustil a věnoval se plně literatďe, materiálně zabezpečen
rodinnjm jměnim. od r. 1906 byl tčicet let ďvadelním kritikem Venkova;
v tomto listě české agrátrLt strany vystupoval i iako bojovnf a ostr'J'polemik
v ďvadelních a kulturněpolítickfch otázkách, zastávajtcl postupem let
stále konzervativněiší společenské i umělecké stanovisko. ZemÍe| v Praze
10 .5 .  1936 .

V literatuŤe se Hilbert uplatnil nejprve jako prozaik: v polovině 90. let
uvečejůovď v časopisech drobné náladové pŤíběhy lásek z bohémského
prostiedi konce století. Brzy se však cele pŤiklonil k dramatu, které se stalo
v jeho další tvorbě - mimo ojedinělf pokus o román (Rytíí Kura, 1910) -
jedinÍm pňedmětem jeho uměleckfch' teoretickjlch i kritickfch snah. flil-
bert napsď celkem dvaadvacet her velmi rozdílné hodnoty umělecké
i ideové. Prvď svou brou (Vina, 1896), která dosáhla velkého ohlasu
u publika i kritiky' rázem stanul v čele dobového risilí o moderní dramatic.
k! vlraz oproštěnj' od vnějškového aparátu vj'stavby dramatického děje
a soustčeděnj'k psychologickému pojetí konfliktu. Klasicky prostou zhuště-
nou formou moderní tragéďe podává intimní citovf pŤíběh svedené dívky,
kterj' se odehrává mezi pěti hlavními osobami za jediné odpoledne v ied-
nom měšťanském pokoji. Vevnitfním psychologickém prohloubení a zejmé.
na v morálním komplexu nesnyté viny' jemuž hrdinka podléhá, se tu
zietelně prosazuje dramatická atÍrrosféfa činohér H. Ibsena, kterí, byl
v 90. letech Hilbertovlm uctívan'E vzorem.

Hilbert však stále zčetelněji směŤoval od psychologicky bezprostiedního,
netezovitého pojetl dramatického konfliktu k typu tzv. problémové hry'
pokoušející se zachytit srážky obecnfch morálních principťr a hledání nej-
vyšších mravních a metafyzickfch hodnot. K tomuto poietí dramatického
děje tíhne již v dalších svfch hrách z 90. let: drama o Boha (|898' později
uváděno pod názvem Pěst), žánr.ově nepťekrafující rámec rodinného dra-
matu z měšťanského prostŤedí, se pokouší pňevést intimď tragick!' pčíběh
matky, které umírají děti, do roviny náboženského dramatu souboie člověka
s bohem; k filozofickému zobecněď konfliktu směčoval Hilbert i nezda-
Ťenou hrou o osudu rozwácenj'ch lidí z konce století Psazci (1900), v níž
se nejvíce pňiblíŽil dobovému typu symbolistického dramatu.

Teprve po těchto dvou unělecky problematickfch pokusech se risilí
pčekonat konvenční popisnost českého drarnatu a vytvoiit dílo schopné
vyslovit stÍetnutí velkfch ldejí realizovalo v dramatickém tvaťu pro Hilberta
pŤíznačném: v rámci tragédie tematicky vycházejici z historick1fch motivťl
a myšlenkově soustčeděné ke konfliktu vynikajícího jedince s nechápajícím
okolírn. Hrdinou těchto Hilbertorrfch děl, historic\i'ch jen vnějšími sou-
vislostmi dramatického děje' je silná dobyvatelská osobnost, poseďá ideá-
ním snem: v tragédii Falkenštejn (1903), která je veďe Virry Hilbertovou
umělecky nejvfraznější hrou, vidinou svébytnosti a nezávislosti Čech pod

vládou silného domácího pano\míka' v Kolumbooi (1915) mužnou touhou
po svobodě a činu a objevitelskou vášď navzdory domácí malosti.

Po první světové válce.se HilbeÍtovo vyhroceně individualistické stano-
visko piezírající lidskou hromadnost jako intelektuálně a morálně méně-
cennf dav rychle proměĎovalo v nezakrytj' politickf konzervatismus.
V publicistické i literárni činnosti se Hilbert stával obhájcem buržoazní
společnosti a pilífu iejí ideologie pŤed nebezpečím revolučního rozwatu,
''materialismem a relativismem... Hilbertova dramata se stávají pamfletic-
kou polemikou se socialisticklmi ideá|y (Druhll bieh' L924); po stránce
dramatické techniky se pčibližují tyl'u napínavé hry se složitě konstruova-
njmi zápletkami, jež těží z ričinu Ťady senzačních motivťr a časově politic-
k!'ch reminiscencí. Veďe těchto her s otevňeně reakční společenskou ten-
dencí psal Hilbert ve 20. letech veselohry a činohry (.Irena, |929), navazující
na francouzskou konverzační komedii.

Karel Hlaváček
/r874-1898/

BásnÍk' pňední pÍedstavitel české dekadentní a symbolistické poezie;
krizi ělověka zmítaného sociálními i národnostními rozpory konce
stoletÍ vyiádÍ|l v náladovfch, me|ancholicky tesknfch básních,
osnovanfch pňedevším na zvukovfch kvalitách verše.

Karel Hlaváček se narodil 29.8. L874 v rodině libeůského dělníka. od
r. 1885 studovď na české vyšší teárlné škole v Karlíně. V této době patŤil
mezi nejaktivnější wičence tělocvičrré jednoty Sokol v Libď. Po maturitě
(1892) se zapsal jako mimoňádnj'posluchač na pražskou filozofickou fakultu,
kde studoval moderní jazyky. od r. 1893 psal do časopisu Sokol zprávy,
poje4nání i verše. Vypomá,hď v deníku Národnl listy' navštěvoval kreslíň-
skf kurs pŤi uměleckoprťrmyslové škole a ričastnil se r. 1895 organizačně
a publicisticky III. všesokolského sletu v Praze. V prosinci 1895 byl poslán
jako vojín do itďského Tridentu, ve stejné době vyšla jeho první sbírka,
k níž se již tehdy stavěl odmítavě. V r. 1895 začal spolupracovat s Moderní
revuí, tiskl zde svou dekadentní a symbolistickou lyriku a vltvarné kritiky,
s pomocí redakce vydal své sbírky básní. Pro Moderní revui Hlaváček
nakreslil ňadu kreseb, portrétťr, exlibris, vinět a omamentací, ilustracemi
doprovoďl knihy o. Bieziny, A. Sovy, J. Karáska a!. V r. 1898 těžce ochu-
ravěl a 15. 6. v necelj'ch čtyňiadvaceti letech zemňel v.Praze-Libni na
tuberkulÓzu.

Hlavní téma Hlaváčkovfch ranj'ch veršťr ie mravní idea sokolství.
Hlaváček byl nejen nadšenj'sokolsk!'publicista, ale snažil se nalézt pro
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škole v P|zni a na pražské 1gghnigg pťrsobil krátce jako inženf v Českomo-
ravské továrně na stroje v Praze; po prvďch uměleck!,ch rispěších však
zaměstnání opustil a věnoval se plně literatďe, materiálně zabezpečert
rodinn m jměním. od r. 1906 byl tÍicet let ďvadelním kritikem Venkova;
v tomto lstě české agrfuni strany vystupovď i jako bojovnf a ostď polemik
v ďvadelních a kulturněpolitickfch otáz|<ách, zastávajilcí postupem let
stále konzervativnější společenské i umělecké stanovisko. ZemÍe| v Ptaze
10.5.  1936.

V literatďe se Hilbert uplatnil neiprve jako prozaik: v polovině 90. let
uveiejĎoval v časopisech drobné náladové piíběhy lásek z bohémského
prostíedí konce století. Brzy se však cele pŤiklonil k dramatu, které se stalo
v jeho další tvorbě - mimo ojedině pokus o román (Rytli Kura, |9lo) -
jedinjm piedmětem jeho uměleckfch, teoretickj'ch i kritickfch snah. [Iil.
bert napsal celkem dvaadvacet her velmi rozďlné hodnoty umělecké
i ideové. První svou brol (Vina, 1896)' která dosáhla velkého ohlasu
u publika i kritiky, rázem stanul v čele dobového risilí o moderní dramatic-
kÝ vytaz oproštěnj' od vnějškového aparátu vjstavby dramatického děje
a soustňeděnf k psychologickému pojetí konfliktu. Klasicky prostou zhuště-
nou formou moderní tragédie podává intimní citovÝ piíběh svedené dívky'
kter'! se odehrává mezi pěti hlavními osobami za jedtné odpoledne v jed-
nom měšťanském pokoji. Vevniďním psychologickém prohloubení a zejmé.
11g y 6g1Álním komplexu nesmyté vinn jemuŽ hrdinka poďéhá, se tu
zčetelně prosazuje dramatická atrrrosféfa činohér H. Ibsena, kterÍ bvl
v 90. letech Hilbertovjn uctívanjm vzorem.

Hilbert však stále zčetelněii směŤoval od psychologicky bezprostčednÍho'
netezovitého pojetí dramatického konfliktu k typu tzv. problémové hry,
pokoušející se zachytit srážky obeca!'ch morá|ních principťr a hledánÍ nei-
vyšších mravních a metafuzickfch hodnot. K tomuto poietí dramatického
děie tíhne iiŽ v dalších svjch hrách z 90. let: drama o Boha (1898, později
uváděno pod názvem Pěst), žánrově nepňekrafující rámec rodinného dra-
matu z měšťanského pÍostčedí, se pokouší pťevést intimní tragick!' pÍíběh
matky, které umírají děti, do roviny náboŽenského dramatu souboie člověka
s bohem; k filozofickému zobecnění konfliktu směŤovď Hilbert i nezda-
ienou hrou o osudu rozvrácenfch liď z konce století Psozcl (1900)' v nÍŽ
se nejvíce pŤiblížil dobovému typu symbolistického dramatu.

Teprve po těchto dvou unělecky problematickj'ch pokusech se risilí
pňekonat konvenční popisnost českého dramatu a vytvoÍit ďlo schopné
vyslovit stietnutí velkÝch tdejí reďizovalo v dramatickém tvaru pro Hilberta
pčíznačném: v rámci tragédie tematicky vycházející z historickj'ch motivťr
a myšlenkově sousďeděné ke konfliktu vynikajícího iedince s nechápajícím
okolím' Hrdinou těchto Hilbenovj'ch děl' historickj'ch ien vnějšími sou-
vislostmi dramatického děje, je silná dobyvatelská osobnost, poseďá ideál-
ním snem: v tragédii Falkenštejn (1903)' která je veďe Viny Hilbertovou
umělecky nejvfiaznější hrou, vidinou svébytnosti a nezávislosti Čech pod

vládotr silného domácího panovníka' v Kolumbwi (1915) mužnou touhou
po svobodě a činu a objevitelskou vášní navzdory domácí mďosti.

Po první světové válce.se Hilbertovo vyhroceně individualistické stano-
visko pťezírající lidskou hromadnost jako intelektuálně a morálně méně-
cennj' dav rychle proměĎovalo v nezakrytf politickÝ konzervatismus.
V publicistické i literární činnosti se Hilbert stával obhájcem buržoazní
společnosti a pilíŤťr její ideologie pňed nebezpečím revolučního rozvratu,
''materialismem a relativismem... Hilbertova dramata se stávaií pamfletic-
kou polemikou se socialistickjmi idď|y (Druhll bŤeh, L924); po stránce
dramatické techniky se pčibližují typu napínavé hry se složitě konstruova-
nlmi zápletkami, jež těŽí z ričinu Ťady senzačrrích motivťr a časově politic-
kj'ch reminiscencí. Veďe těchto her s otevfeně reakčrrí společenskou ten-
dencí psal Hilben ve 20. letech veselohry a činohry (/rena, L929),navazujíc|
na francouzskou konverzační komedii.

Karel Hlaváček
/1874-1898/

BásnÍk' pÍední pÍedstavitel české dekadentní a symbolistické poezie;
krizi č|ověka zmítaného sociálními i národnostnÍmi rozpory konce
století vyjádÍil v náIadovfch, melanchoticky tesknfch básních,
osnovanfch pledevším na zvukovfch kvalitách verše.

Karel Hlaváček se narodil 29.8. L874 v ror|ině libeĎského dělníka. od
r. 1885 studoval na české vyšší reálné škole v Karlíně. V této době patŤil
mezi nejaktivnější wičence tělocvičrré jednoty Sokol v Libni. Po maturitě
(1892) se zapsal jako mimoiádnf posluchač na pražskou filozofickou fakultu,
kde studoval moderní jazyky. od r. 1893 psal do časopisu Sokol zprávy,
pojednání i verše. Vypomábal v deníku Nfuodní listy, navštěvoval kreslíÍ-
skf kurs pťi unrěleckoprťrnryslové škole a ričastnil se r. 1895 organizačně
a publicisticky III. všesokolského sletu v Praze. V prosinci 1895 byl poslán
jako vojín do italského Tridentu, ve stejné době vyšla jeho první sbírka,
k níž se jiŽ tehdy stavěl odmítavě. V r. 1895 začď spolupracovat s Moderní
revuí, tiskl zde svou dekadentní a symbolistickou lyriku a v!'tvarné kritiky,
s pomocí redakce vydal své sbírky básní. Pro Moderní revui Hlaváček
nakreslil ňadu kreseb, portrétťr, exlibris, vinět a ornamentací, ilustracemi
doprovoďl knihy o. Bňezin5 A. Sovy, }. Karáska aj. V r. 1898 těžce ochu-
ravěl a 15. 6. v necel!'ch čtyňiadvaceti letech zemiel v.Praze-Libni na
tuberkulÓzu.

Hlavní téma Hlaváčkorr.fch ranfch veršťr je rnravní idea sokolství.
Hlaváček byl neien nadšenf sokolskj'publicista, ale snažil se nalézt pro
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své poietí Sokola iako lidového hnud' iež má etické a národně vfchovné
poslánÍ' i uměleckf vytaz. Z mnoha rukopisnfcb básní' publikovanfch ien
sporadicky' sestavil sbírku Soáolsáé sonetg (1895). Nebyl prvď, kdo se
pokoušel pievést do verštr Tyršovu ideu, ďe zatímco pňedcházející autofi
psali slarmostní proievy vhodné k dcklamaci nebo písĎové texty, žádající
zhudebnění (básně E. Krásnohorské' J. v. stádka a J. Vrchlického), HIa-
váčkovo risilí je koncepčněiší. SokolswÍ se má stát nejen sjednotitelem roz-
ďíštěnfch národních gnah, ale má bÍt aké jejich mravním korektivem
a kritikem. Hlaváčkova tyrika se liší od piedchírdc'Ír zejména ironickjm
kriticismen a osobním zauietím. Autor se sarkasticky ďvá na pŤítomnost
jako na dobu ',plechovj'ch...a ',bluchfch frází.., vysmívá se bezpáteŤnosti
české politiky i formulkovitosti oficiální vědy. Pies všechno vlastenecké
horování je ziejmf jeho skepticismus' l.teťíI jei nakonec odvádí od vÍ'zev
k vyjádiení nálady; i sokolská témata (stará tělocvična, sokolskf vj'let) nu
slouŽí k obrazťtm, v nichž pŤevládá odstín, bizarnost prostŤeď a melancho-
tickÝ pocit.

Náladové motivy, v Sokolskfch sonetech ien naznačené, začaly od
r. 1895 v Hlaváčkovfcb rukopisnfch sbírMch pčevládat. Raďkální pro-
měnu uněleckého i kritického názoru uspíšily zejména dva vněiší popudy.
Na celou mladou generaci tehdy silně zaptrsobily Vrchlického pňeklady
shmuté do knihy Moderní básníci francouzští (1894), obsahující také
ukázky z lyriky Baudelairovy, Mallarméovy, Rimbaudovy' Verhaerenovy
a Verlainovy. Zriačo! vliv na Hlaváčkovu tvotbu je zÚqm! z několika para-
frázÍ (napŤlklad básní M. Maeterlincka), v nicM si básník oyěiovď nové
tvtlrčí možnosti. V ňíjnu 1894 vyšlo prvď číslo Modemí revue, kde se svět
ewopské dekadence a symbolismu pro'evil s plnou intenzitou. Hlaváčkova
nová orientace nebyla však vyvolana pouze literárním vliverr. Hluboké
zážitky z proletáŤského života i proátky z voienské epizodg kde se banalita
a brutalita ,,moderního otÍoctví.. objevila v kulisách,,bizarně stiedověké-
ho.. prosďedí, urychlily básníkovo směťování k tvorbě, jež opowhuie
měšťáclcÍm světem a staví proti němu svět fikcí a symbolťr. Htaváček
usilovď, aby tato stylizace fiktivního světa byla dťrsledná ,,do posledních
konsekvencí metody...

Novf tvurčí áměr Hlaváček pčesně charakterizoval a uskutečnil ve
sbi'tce Pozdě k r nu (|896)' která byla mnohÍrni kritiky pokládána za auto-
rovo prvď ďlo. Novf rys spočívď již v tom, že Hlaváček cbápa| jazykzce|a
oďišně od svfch pŤedchťrdcťr. Byl pŤesvědčen, že slova mají své ,,intiÍnÍrí
hloubky.., tj. skryté vÝznamy' že poezie je atchitektonickÝ problérrr, iak
',šťastně sepnout dvě tŤi rižasně vzdálená slova sugestivní vazbou ve větu
značné evokace... Díky těmto nepňedvídanlm a pňekvapivlm spojeďm slov
lze ,,chytit vše sublimné, tajenné, anemické a báz|ivé v delikátní mysti-
fikaci, v ironii a hiejivou intimitu... Autor vytváÍel poezii rrjjimečnÝch,
ngy$gdníg| pocitťr a pčedstav, iemnfch nálad, nočních neurčit.. ch a po-
hádkovfch kraiin bez pevnfch obrysťr a plnfch fantazijních dějswí, pči

ltchž znl hluboké tÓny viol, louten a hoboiťt. Hlaváček se snažil o odstlněď
projevu; osou básně se stávají ťady obraznfch pojmenování nevelkého
okruhu motivťr' stáIé ,,oďišování spčízněnj'ch tÓnťr jedné cbromatické
škály... Tento zpťrsob rozvíjení obraznosti vyvolává monotÓnnost a statič-
nost básníkoq ch veršťr. Spllvavé variace, jež jsou dovedeny k virtrrÓzní
dokonalosti, se opírají o opakovaná a obměĚovaná slova travzÁjen si blízká
zeiména svou zvukovou stránkou, jeŽ spolu se zvukově vÍtaznÍmi rÍmy
vytváŤeií nebjvalou hudebnost Hlaváčkova veÍše. Piitom časové situováoÍ
veršťr mezi končíci nocí a kdesi zdálipíicházejilcírn' zatítn jen tušen1i'm doem
tvoií nerrrěitou náladovou pčírodní scenérii k obrazŮm fu"oy' smutku
a mďoby' aniž se i zde autor zbavuje své typické tlumené iroďe.

Zejména v někter.fch básďch' iež byly tištěny pouze časopisecky' pÍe-
cMzí autorova ironie (napi. v rokokov!'ch tématech) v hravost, jež se pro-
jevuje jak v rafinované formě, tak i v interpretaci milostnfch motivťt (napŤ.
v MěkH písni a ironiché se objevuje ,,slíč:'rá Manon.., k ďž choďl ''nesmělj'
a mladf abbé..). BásnickÝ cyklus Msriod kantiléna (1898) začíná píímou
polemikou s touto rokokovou hravostí. Revoltující bladoyÍ geus (geusové .

chudá nizozemská šlechta, která bojovala v 17. století proti španělské okupa.
ci vlastnÍ zeně) nezpívá již Manon ,,kantilénu pťi viole.., ale mstivou, nená-
vistnou píseĎ. Taková ie vfchozí stylizace sbírky, která v dvanácti básních
zobtazttje zoďalé geusy' mstící se za rody chudfch a utiskovanj'ch. 'Á/ti-
liÓny žijí v hladu,.. napsal tehdy Hlaváček' ,,a jedině ten vztek, ta zášť a to
zoufalsM isou vzpruhami denního života.,, Autor ovšem nevypráví sou.
vislf pčíběh, ale v několika scénách usiluje vywoÍit symboly vzpour5r'
pomsty' unaÍu a smÍti' symboly stále se vzdaluiící od konkrétněišího míst.
ďho i časového určení. Hlaváčkťrv eďoďckf virtuÓzně utváien!' verš
sugeruje v monotÓnně opakovan!'ch slovech a obrazech pocit bez těšné
nostalgie nad marností revolty.

Mstivá kantiléna pŤedstavuje veďe veršťr Bíezinovj'ch a Sovov!,ch vrchol
českého s1mbolism.u. Pro autora však kniha uzavírala jednu vjvojovou
etapu. Náčrt sbírky Žalmy (rydanÝ až l |934) je na samém začátku pfe-
rvanjm pokusem nalézt v pifionu k biezinovskému typu poezie nové tvtlrčí
možnosti. Snaha využít patos{r biblickfch žalm k proievu, v jehož stŤedu
se ocitá obraz mučeného, pokorného, ,,ubohého a krvácejícího srdce..'
nevyristila v dťrslednou sťylizaci, a tak Ža|my zťrstaly jen nevyhraněnjm
torzem.

Hlaváčkovo básnické ďlo' jež v době svého vzniku p{rsobilo často
jako kuriozita, jako krainí mez moderďho básnictví, se záhy stalo inspiru.
jícím činitelem ve r"Ívoii české lyriky a také okruh jeho čtenáfir stále
vzrťtstď.
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své poietí Sokola jako lidového bnud' iež má etické a národně vfchovné
poslání' i uněleckf vltaz. Z mnoha rukopisnfch básní, publikovanfch ien
sporadickn sestavil sbírku Soáolsál sonetg (1895). Nebyl prvď, kdo se
pokoušel pŤevést do verš{r Tyršovu ideu' ďe zatímco pňedcházejÍcí autofi
psali slarmostní proievy vhodné k dcklamaci nebo písĚové texty, žádající
zhudebnění (básně E. Krásnohorské' J. v. sládka a J. Vrchlického), Hla-
váčkovo tisilÍ ie koncepčnější. Sokolswí se má stát nejen sjednotitelem roz-
tÍíštěnj'ch národních snah, ale má b't také jejich mravním korektivem
a kritikem. Hlaváčkova lyrika se liší od piedchírdcťr zejrrréna ironicklm
kriticismen 6 ggglnírn zauietím. Autol se sarkasticky ďvá na pŤítomnost
jako na dobu ',plechodch...a ''hluchfch frází.., vysmívá se bezpáteŤnosti
české politiky i formulkovitosti oficiální vědy. Pies všechno vlastenecké
horovánÍ je z eja! jeho skepticismus, lterf jei nakonec odvádí od rrJ'zev
k vyiáďení nálady; i sokolská témata (stará tě|owična, sokolskf vj'let) mu
slouží k obrazŮm, v nicM pievládá odstírr' bizarnost prostŤeď a melancho-
lickf pocit.

Náladové motivy' v Sokolskfch sonetech ien naznačené, začaly od
r. 1895 v Hlaváčkov!'ch rukopisnj.ch sbírMch pčevládat. Raďkální pro-
6tnu rrmtlgck{fug i kritického názoru uspíšily zejména dva vněiší popudy.
Na cďou mladou generaci tehdy silně zapťrsobily Vrchlického pňe}lady
shmuté do knihy Moderní básnÍci francouzští (1894), obsahující také
ukázky z lyriky Baudelairovy, Mallarméovy, Rimbaudovy' Verhaerenovy
a Verlainovy. Znp;čn! vliv na Hlaváčkovu tvotbu ie zÚqm! z několika para-
frází (napiíklad básnÍ M. Maeterlincka), v nicM si básník oyěiovď nové
tvítrčí možnosti. V fÍjnu 1894 vyšlo prvď číslo Moderní revue, kde se svět
ewopské dekadence a symbolismu proievil s plnou intenzitou. Hlaváčkova
nová orientace nebyla však vyvolána pouze literárním vlivem. Hluboké
zážitky z proletáŤského života i prožitky z vo|enské epizodg kde se banalita
a brutďita ,,moderního otroch/í.. objevila v kulisách,,bizarně stiedověké-
ho.. prosďeď, urychlily básníkovo směŤování k tvorbě, jež opowhuje
měšťáckjm světem a staví proti němu svět fikcí a symbolťr. Htaváček
usiloval, aby tato $tylizace fiktivního světa byla dťrstedná ,,do posledních
konsekvencí metody...

Novf tvtlrčí záměr Hlaváček pŤesně charakterizoval a uskuteč:nil ve
sbfuce Pozdě k rdnu (L896)' která byla mnohÍrni kritiky pokládána za auto-
rovo první dílo. Novf rys spočíval již v tom, že Hlaváček cMpd jazyk zcela
oďišně od svfch pŤedchirdď. Byl pčesvědčen, že slova mají své ,,intirnrrí
hloubky.., tj. skryté v!'znamy, že poezie je architektonickÝ problérrr, iak
''šťastně sepnout dvě tii riŽasně vzdálená slova sugestivní vazbou ve větu
značné evokace... Díky těmto nepňedvídanlm a pňekvapivlm spojeďm slov
lze ,,chytit y$g gu$timni, tajenné, anemické a bázhvé v delikátní mysti-
fikaci, v ironii a hňejivou i111itni1g... Autor vytváiel poezii vjjimečnÝch'
nevšedních pocitťr a pťedstav, iennfch nálad, nočních neurčit..ch a po-
hádkovfch krajin bez pevnfch obrysťr a plnfch fantazijních dějství, pňi

nicbž zrrd hluboké tÓny viol, louten a hoboiťt. Hlaváček se snažil o odstlnění
projevu; osou básně se stávají iady obnznfch pojmenováď nevelkého
okruhu notivťr' stálé ,,oďišování spňízněnj.ch tÓnťr jedné cbromatické
škály... Tento zpťrsob rozvíjení obraznosti vyvolává monotÓnnost a statič-
nost básníkov!'ch veršťr. SplÍvavé variace' jež jsou dovedeny k virtrrÓzní
dokonalosti, se opírají o opakovaná a obměĎovaná slova navájem si blÍzká
zeiména svou zvukovou stťánkou' jeŽ spolu se zvukově vjtaznjmi rlmy
vytváiejí neblvalou hudebnost Hlaváčkova verše. Pčitom časové situovánÍ
verš{r mezi končící nocí a kdesi zdáli pťicházejícím, zatím jen tušen m dnem
tvoÍÍ nerrrčitou náladovou pŤÍrodní scenérii k obraz{rm fu"'y' smutku
a mďoby, anil 9g i zde autor zbavu|e své typické tlumené ironie.

Zejméaa v někter.}ch básních, jež byly tištěny pouze časopisecky' pŤe-
chází autorova ironie (napi. v rokokovj'ch tématech) v hravost, jež se pro-
jevuie jak v rafinované formě, tak i v interpÍetaci milostnj'ch motivťt (napť.
v Měhké fisni a ironiché se objevuje ,'slíčná Manon.., k níž chodil ''nesmělj'
a mladf abbé..). BásniclcÍ cyklus Msrlo kantiVna (1898) začíná piímou
polemikou s touto rokokovou hravostí. Revoltující bladovf geus (geusové -

chudá nizozenská šlechta, lrterá bojovala v 17. století proti španělské okupa-
ci vlastní země) nezpívá již Manon ,,kantilénu pii viole.., ďe mstivou, nená-
vistnou píseĎ. Takováievlchoz1 stylizace sbírky, která v dvanácti básních
zobrazuje zoufalé geusy, mstící se za rody chudfch a utiskovanÍ'ch. ,,^Ái-
liÓny ájí v hladu,.. napsal tehdy Hlaváček, ',a jedině ten vztek' ta ášť a to
zoufďství jsou vzpruhami denního života... Autor ovšem nevypráví sou.
vislÍ pŤÍběh' ale v několika scénách usiluje vytvoňit symboly v4)oury'
pomsty, anaru a smrti, symboly stále se vzdďující od konkrétnějšího míst.
niho i časového učení. Hlaváčkťrv eufonickÝ virtrrÓzně uwáienj' verš
sugeruje v monotÓnně opakovan''ch slovech a obrazech pocit bezritěšné
nostalgie nad mamosti revolty.

Mstivá kantiléna piedstavuie vedle veršir Biezinovfch a Sovov!'ch wchol
českého symbolismu. Pro autora však kniha uzavírďa jednu vjvojovou
etapu. Náčrt sbirky Žatmy (rydanÝ až r. L934) je na samém začátku pie-
rvanjm pokusem nalézt v pťfionu k bÍezinovskému typu poezie nové tvtrrčí
možnosti. Snaha vyuŽít patos,u biblickÝch Žalmťl k projevu, v iehoŽ stŤedu
se ocitá obraz mučeného' pokomého' ,,ubohého a krvácejícího srdce..'
nevy stila v dtrslednou stylizaci, a mk Žalmy zirstaly jen nevyhraněnjm
torzem.

Hlaváčkovo básnické ďlo, jeŽ v době svého vzniku pirsobilo často
jako kuriozita' iako krainí mez moderního básnicwí, se záhy stďo inspiru.
iícím činitelem ve rrÍvoii české lyriky a také okruh jeho &enáfu stále
vzrťrstď.
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Šebestián Hněvkovskf
/1770-18er/

Klaslcistickf básník z pňe|omu t8. a |9. století, člen Puchmaierovy
družiny. Svfmi moralizujícími i dojemnfmi baladami
a humoristickou epikou navazova| kontakt české umělé poez|e
s městskou pozdně barokní Iidovou kulturou.

Naroďl se 19. 3. L77o v Žebráce jako syn chalupníka a havíie. Gyrrná-
zium studoval v Berouně a v Praze. Po skončení pražsk1!'ch právnick$ch
stuďí se stď radním v Plánici u Klatov' od r. 1805 zastáva| q|'Ž riiad v ro-
ďšti a r. 1826 se stal purkmistrem v Poličce. Od r. L836 žil- ve vj'službě
v Ptaze, zemŤel 7 . 6. |847.

Hněvkovsky byl veďe Puchmajera druhou v1iraznou osobností tzv.
první novočeské školy básnické, stejně jako on pňicházel k české tvorbě
s piedstavami o poezii vypěstovanjmi na klasicistické poetice, steině iako
puch.ajerovcí psal anakreontskou lylriku, epigramy, milostné a laškovné
písně. Na rozďl od Puchmajera, kter chtěl česklmi adaptacemi iinoiazyč-
nfch pčeďoh vyhovět vkusu kulturně náročnějších čtenáŤťr, Hněvkovskj'
programově usiloval o ,,pťrvodnost.. své poezie a o to, aby našla publikum
v lidovfch vrstvách. Požadovanou ,,pťrvodnost.. však nehleda! iako pozdějšÍ
autoii na venkově, nfbrŽ v lidové městské kultďe pozdníbo baroka, a to
v jeji světské větvi. Byla to i v slovesnfch projevech kultura značně rťrz-
norodá a v chatakteru Hněvkovského poezie se odráží iak tato jeií rťrznoro-
dost, tak i její sentimentálnost, drastičnost, humor, vulgámost, kontrastní
stylizace. Z látkového fondu této slovesnosti těží Hněvkovskf v epice, podle
kramáiské písně piše dojímavou baladu o milostné zradě, která se smíčí až
násilnou smÍtí obou milencťr (Vnislav a Běla)' v jinfch bďadách zpracovává
fantastickou pohádkovou |átku (Dudtik) nebo místní pověst (Vyšehradsk!
sloup aneb Pťediond histoie o jednom sedl ku' kterak od ěerta omámen byl).
Lidovému publiku vyc|tázi Hněvkovskj' vstťíc i zpirsobem podání (napť.
využitím zobrazovacích a kompozičních postupri kramáŤské písně). Piitom
zirstává klasicistickfm básníkem a osvícensk m rozumáčem :,,hÍťrzostrašné
historie.. prokládá ironickj'mi komentáči, jiné balady zaměŤuje k moralizu-
jícímu poučení a jinde pťevrací lidovou látku v parodii a posměch. Toto
míšení stylťr a poloh má záměrnou (i kdvŽ umělecky nedotvočenou) podobu
v l{něvkovsk,ého rozsáhlé ,,směšnohrdinské.. básni Děoín (|8O5). Mytickf
pŤíběh o dívčí válce je ve své ,,hrdinské.. poloze spíše jen pozadím, z něhož
vycházejí parodické ,,fomantické.. scény, zpodobující boj žen s muži
ve stylu novodobé galantní milostné poezie; iiné partie pňevádě|í pťíběh
z dávnlch pověstí do současn ch poměrtr humoristicky, vysmívají se po.d-
váděnjm manželťrm' hádavjm babám, paráďvfm slečinkám, ozve se i satira
na pojosefínskou politickou reakci, na honbu za kariérou atd.

Když PalackÝ se Šďďíkem vystoupili svlmi Počátky českého básnictví
proti poetice i poezii puchmajerovcir, polemizoval s nimi Hněvkovskj'
dílem Zlomky o českém bdsnictai, zoltÍště pak o 1tozÓdii (1820). Mimo jiné
zde dodatečně formulovai některé principy pucbmajerovcťr a zobecnil
jejich básnickou praxi, a to ve chvíi, kdy se toto básnictví již plně vydďo ze
svj,ch historickj'ch možností. Hněvkovskf sice chtěl i později držet krok
s nov1imi tendencemi v literatuie - piepracoval napŤ. sv j Děoín na báseš'
''romanticko-hrdinskou.. (L829)' vydal dvě ďvadeloí hry a bumoristickou

,,starožitnou pověst.. Doktor Faust (L844) -, ďe tato tvorba iiŽ neměla
odezvu.

Josef Holeček
/1853-192s/

Tv rce Našich, proza|cké epopeje o ilhoěeském venkově. Zna|ec
a pŤek|adatet stovanského a Íinského fo|k|Óru, publicista soustŤeděnf
k probtematice slovanskfch národú. Autor satiricky zabarvenfch
obrázkŮ o rakousko.uherské armádě.

PocMzel ze selské rodiny, naroďl se 27.2. 1853 ve Stožicích u Vo.|'\an'
Za studií v Písku ho okouzlil mladf básník Adolf Heyduk; jemu se později
rád svěčoval se sv mi literámími osudy. Ve vzpomínce na své literární
prvotiny a na sťudentské debaty u Heritesťr ve Vod anech také humorně
vykreslil, íak bvl tehdy ,,počádkem světskjm nespokojen a chtěl to najevo
dávati zevnějškem, kterj' pokládal za ,povstaleckj'. ... Na vyšším hospo.
dáiském ristavu v Táboie se sblížil s iihoslovansk:i'mi a bulharskjmi spolu-
žáky, usilovně se učil slovansklm jazykťrm a z.ačal pÍekládat lidovou poezíi.
Pčeklad bulharskébo folklÓru mu oteviel vstup do Umělecké besedy a do
literatury (Juruické písně ndroda bulharshého, |874-:75). Po desetiletí pra.
covď na pňekladu karelofinského lidového eposu (Koleoala, 1894_96)'
finské tyriky (Kanteletar, 1904-05) a iihoslovanskÝch junáckÝch zpěvťt
(Srbskd ntirodní epika, t90916). Na lidové slovesnosti obďvoval priÍoze-
nou a pirvodní krásu, pokládal ji za osvěžující protiváhu moderď literatury.

Po cďf život pťrsobil Holeček jako novináí, sám vydával od roku 1879
Slovanské listy, nejdé|e pracovď v redakci Nfuodních listÍt (1884-1918)
a veď jeiich slovanskou rubriku. Také jeho publicistiku charakterizuje to'
co prostupuie veškerou jeho literární činností: hledání samorost$ch svět{r
nezachvácen:í/ch inďvidualismem' piíror{n{gh lidí, lteré vyznačuje jednota

myšlenky, citu a čirru' ryzost povah a poetické lazitánl. Takovfto svět
nacházel Holeček u jižďch Slovarr{r. Z vlasai zkušenosti je poznď mj.

iako zpravodaj za osvobozeneckfch válek proti Turkťrm. Jeho záiem pou-
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Šebestián Hněvkovskf
/1770-18+r/

K|as|c|stickf básník z pielomu |8. a |9. století, člen Puchmajerovy
družiny. Svfmi moralIzujícími i dojemnfmi baladam|
a humoristickou epikou navazova| kontakt české umělé poezle
s městskou pozdně barokní lidovou kulturou.

Narodil se 19. 3. t77O v Žebtáce jako syn chďupníka a havíie. G}'nná-
ziurn studoval v Berouně a v Praze. Po skončeď praŽskfch právnickfch
studií se g1al radní'n v P1ánici u Klatov, od r. 1805 zastával tfž riÍad v ro-
dišti a r. 1826 se stal purkmistrem v Poličce. od r. 1836 žil. ve vfslužbě
v Praze, zemčel 7. 6. L847,

Hoěvkovskf byl vedle Puchmajera drulrou vjtaznou osobností tzv.
prvď novočeské školy básnické, stejně jako on pňicMzel k české tvorbě
s pčedstavami o poezii vypěstovanfmi na klasicistické poetice, steině jako
puchmajerovci psal anakreontskou lyriku, epigramy' milostné a laš*ovné
písně. Na rozďl od Puchmajera, kterf chtěl českjmi adaptacemi jinojazyě-
nfch pieďoh vyhovět vkusu kulturně náročnějšÍch čtenáŤ(r, Flněvkovskj'
programově'usiloval o ,,pťrvodnost.. své poezie a o to, aby našla publikum
v lidovfch vrstvách. Požadovanou,,pirvodnost.. však netrledď jako pozděiší
autoÍi na venkově, nj'brž v lidové městské kultuŤe pozdn|ho baroka, a to
v její světské větvi. Byla to i v slovesnfch projevech kultura značně ruz-
norodá a v charakteru Hněvkovského poezie se odráŽí jak tato její rirznoro-
dost' tak i její sentimentálnost' drastičrrost, hrrmor, vulgárnost, kontrastní
stylizace. Z látkového fondu této slovesnosti těŽí Hněvkovskj' v epice, poďe
kramáiské písně píše dojírnavou baladu o milostné zradě, která se smíÍÍ až
násilnou smrtí obou milencťr (Vnislao a Běla), v iinÝch bďadách zpracovává
fantastickou pohádkovou |átku (Duddk) nebo místní pověst (Vyšehradsk!
sloup aneb Pňediond bistor,ie o jednom sedldku, kterak oil ěerta otndmen byl).
Lidovému publiku vycház| Hněvkovskf vstiíc i zp{rsobem podání (napi.
využitím zobrazovacích a kompozičních postupťr kramáfské písně). Piitom
zÍrstává klasicistick m básníkem a osvícensk m rozumáiem :,,Mrzostrašné
historie.. prokládá ironickfmi komentáii, jiné balady zaměfuje k morďizu-
jícímu poučení a iinde pievrací lidovou látku v parodii a posměch. Toto
míšeď stylťt a poloh má záměrnou (i kdvž r'.ělecky nedotvoÍenou) podobu
v Hněvkovsk'ého rozsáhlé ,,směšnohrdinské.. básď Děvín (L805). Mytickf
piíběh o dívčí válce ie ve své ,,hrdinské.. poloze spÍše jen pozadím, z něhož
vycházejí parodické ',romantické(. scény, zpodobující boj žen s muŽi
ve sťylu novodobé galantní milggfir{ poezie; jiné panie pňevádějí pÍíběh
z dávnlch pověstí do současnj'ch poměrťr humoristickn vysmÍvaií se po!.
váděnfm manžel{rm, hádavjm babám, paráďvlm slečinkám, ozve se i satíra
na pojosefínskou politickou reakci, na honbu za kariérou atd.

Když PalackÍ se Šďďíkem vystoupili svfmi Počátky českého básnicM
proti poetice i poezii puchmajerovď, polemizoyd g nimi Hněvkovskf
dIJ;w Zlottlhy o českém bdsnictoi' zoltÍště pak o prozÓdii (1820). Mimo iiné
zde dodatečně formuloval nělteré principy puchmajerovc& a zpbemil
jeiich básnickou praxi, a to ve chvÍli' kdy se toto básnicM již plně vydalo ze
sdch historickfch možností. Hněvkovskj' sice chtěl i později držet krok
s novfmi tendencemi v literatuíe _ pŤepracoval naFŤ. svťri Dět:ín nrabásel
',romanticko-hrdi.skou.. (L829)' vydal dvě ďvadďní hry a humoristickou
,,starožitnou pověst.. Doktor Faust (L844) ., ale tato tvorba iiž neměla
odezvu.

Josef Holeček
/7853-1I2s/

Tvrlrce Nďlch' prozalcké epopeje o ||hočeském venkově. Zna|x,
a pÍekladatel slovanského a finského folklÓru' public|sta soustŤeděnf
k problematlce stovanskfch národů. Autor satlrlcky zabarvenfch
obrázkú o rakousko.uherské armádě.

PocMzel ze selské rodiny, naroďl se27.2,1853 ve $1g|igtch u vg.lftnn.
Za stuďí v Písku ho okouzlil mladÍ básník Adolf Heyduk; jenu se později
rád svěňovď se svjmi literárními osudy. Ve vzpom|nce na své literární
prvotiny a na studentské debaty u Heritesťr ve Vodrlanecb také humomě
vykreslil, iak byl tehdy,,počádkem.světskjm nespokojen a chtěl to najevo
dávati zermějškenr' kterf pokládal za ,povstaleckf.... Na vyššírn hospo-
dáiském ristavu v Táboie se sblížil s jihoslovanskjmi a br'|harskÍmi spolu-
žáky' usilovně se učil slovanskjm iazykÍrm azačal pÍekládat lidovou poezii.
Pieklad bulharskéfio folklÓru mu otevčel vstup do Umělecké besedy a do
literatury (JurulcW ptně ruitoda bulharchého' L874-75). Po desetiletí pra.
coval na piekladu karelofinského lidového eposu (Kaletlala, t89446),
finské lyriky (Kanteletar, 190445) a jihoslovanskfch iunáckfch zpěvÍr
(Srbshá n roilnl epiha' |909-26). Na lidové slovesnosti obdivoval pŤiroze-
nou a pťrvorlní krásu' pokládal ji za osvěžující protiváhu moderď literatury.

Po celf život púsobil Holeček jako novináŤ' sám vydával od roku 1879
Slooanshé listy, nejdé|e pracoval v redakci Národních tistú (1884-1918)
a veď jejich slovanskou rubriku. Také jeho publicistiku charakterizuie to'
co prostupuie vďkerou ieho literární činností: hledání samorost ch světír
nezachvácenfch inďvidualismem, pÍíror|n{ch liď' které vyznačuje jednota
myšlenky, citu a činu, ryzost povah a poetické nazltágl. Takovjto svět
nacMzel Holeček u jihích Slovanťr. Z vlastnÍ zkušenosti ie poznal mi.
iako zpravodai za osvobozeneclrÍch válek ptoti TuÍkťrm. Jeho áien pou-
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ta|a zvláště Černá Hora, ,,prales liď.. chráněnf pied rozkladnfmi vlivy
okolního sv&a' pŤíkladnf vlastnostmi, které,,u nás hynou: národním vědo.
mín a občanskou statečoostÍ.. (Čeru| Horu, |876). Později se na Černou
Horu vracel z,a zbytky patriarchálnosti a těšil se alespoů ze soužitÍ dávného
a modemího (Na Čemau Horu a Čeraá Hora koncem tlěht, |899). Konceno
století se Holečkova publicistika koncentrovďa k Rusku. V poměru k němu
sdílel názory ruskfch slavianofilťr. I svťri cestopisn! Z jezd na Rus (1896 až
1903) poial jako souhrn osobně odpozorovanfch dokladfr k tezi' že carské
Rusko je pŤikladné' lidsky a slovansky svébytné vším, čím se liší od západn|
civilizace. RuskÝ člověk' ďeba nevzdělanf' stojí v Holečkovfch očích vfš
než člověk zÁpadn|, jehož mysl ,,všecka ie pohlcena velkolepostí stroiovfch
mechanismťr.. a pov!'šeností nad pŤírodou.

Autorovy rané novináiské články obírající se českou pŤítomnostI impo-
nují kritičností, polemickou vervou' gdpi1áním slepé dťrvěry v politické
vťrdce i skleslosti nad neutěšenjmi poměry. Sebe tenkrát Holeček pokládď
za jednoho z prostfch hochťr - ,,holečkťr.., kteŤí se místo dosavadních
vťrdcťr ch.ípou boje za swchovanost a politickou s'mostatn st národa.
V pozdnÍ publicistice se Holeček vžívď do role národnjho filozofa a pro.
roka. odnÍtal sociďistickou levoluci v Rusku i iejí ozvěny u nás, ale sou.
časně také obžalovával mladou republiku z pÍebuielého byrokratismu
a z potlačováď ma$ch národťr' hlarmě Slovákfi a zakarpatskfch Ukraiincú
(Nátodní moudrost, |9L9; Prc,é tťílett Česknslozlenské re?ubliky' L922).

Ačkoli hájil iednotu své žurnďistiky a fitetatury, právě v nném mládÍ si
uvědomil zvláštní schopnost beletristické prÓzy vyjaďovat realitu, která ie
ve své pestrosti a proměnlivosti povfšena nad každou obecnou pravdu
a piedsavu. Vítal pŤÍběh iako pŤÍležitost sloučit vÍchovnÝ a poznávací
zÍetel se ábavnostÍ. Mezi ,J<resbami.. a ,,povídkami.. z jihoslovanského
prostŤedí se najdou také obrázky, v nichž to jiskŤí humoren, sebeironiÍ'
narážkami na české poměry (Za nloboilu, 1878.80; Černohorské potlídky,
r880-8r).

váiemná souvislost autofovy Žurnalistiky a beletrie vyznačuje také
''nekrvavé obrázlry z vojly,, oÓ'í', (1887). Vzpomínky na svou roční sluŽbu
v rakousko-uherské armádě podává Holečektozmarně, s humoren a s ironiÍ.
Sebe pčedstavuje jako nďvního mladíka, kter!' se dď dobrovolně na vojnu
z idealismu. Ve vojákovi viděl ,,dokonďeišího muže..; hodlď reforrrovat
amádu, aby mladjm mužťrm byla školou života, aby ,,dostala ideál'rí
zápa|' a tím se stala nepÍemožitelnou... Nekulturní' nadutÝ, prodejnf
a poněmčilf dťrstojnickf sbbr a celj,autoritativní režim v armádě záby zbavl
uvědomělého Čecha, vzdělaného denokrata a dťrvtipného mlaďka, iúo
iluzí. Snaží se vojnu všemohě pielstít (tyto situace v obšitu obrysově
piipomínajÍ Haškova Švejka), spěchá z ď do civilu nadšen novfm bitevním
polem, které mu nabízí litefatura.

Celá desítíletí literárď práce od r. 1888 zasvětil autor prozaickému eposu
N4í.(10 dílťl' 1898-1930). v něm opírá o vzpomínky na dětství rozlehlé

vyobrazení iihočeskďto venkova uprostŤed 19. století. První kniha, JoÉ
u nds li'dé žijou i w rají a Leto (Frantík a Banož), a druhá kniha, která má
název Bartoi, budí doiem ideálního světa a lidové pospolitosti, v nichž se
dďí ďověku' kterf má blízko k pňírodě, lidem, obci a národu. Hlavní
postavy vyznafuje piedstavivost, myšlenka, touha po záztačalch promě-
nách reálného světa, kterf je obklopuje. Seďák Kojan ztělesůuje vášnivost
občanského uvažování a národní moudrosti. Svět rozrušenf do základťr
,,hltavci země.., penězi a násilím, doporufuje napfavovat láskou k bližní-
mu, odpovědiostÍ iedince za obec, uznáním seďáka za zákLad, národa.
Kojanovo ideální kiesťanswí se zračí méně v konkrétním jednání, rnrrohem
víc v obsáhllch promluvách, které i svou stylizací pčipomínajt náboženskj'
traktát; v idylické epopeii pÍedstavují reflexívní a rétorickf pÓl.

Naproti tomu pÓl poetického zÍenl a dění je spoien se situacemi zvyko.
vjmi' obňadními a pracovními a v první čadě s postavami dětskÝmi. Chlap-
ci Frantík a Bartorl, jejichž pňátelství usmíňí rozhněvané otce, vnímajÍ
všecko kolem sebe bezprostiedně, všemi smysly a s bujnou fantazií. Každá
všednost viděná jeiich očima nabjvá neotielého pťrvabu, každf opakovanf
ťikon dospělfch se v jejich pozorování proměĚuje ve vzrušující děj (ošeďo-
váni včel, smaženi božích milostí, bílení prádla atd.). Dětská mysl, v níž
,,skutečné a vysněoé.. není ještě ,,rozděleno na dvě Ťíše.., je nedocenitelná
pro epika, kterf se na piedělu století rozhodl vytvoiit o venkovském lidu
rozleh$' svjm zptrsobem nekonečnj' obraz, jenž se ve všech svfch prvcích
pne od skutečného k vysněnému. Dětské pasáŽe jsou plny humoru, kterf
má moc harmoirizovat a zdrlvěrĎovat.

Podobnou svěžestí a humorem vyniká několik milostn ch historiÍ.
Vlpraoa' tŤetí kniha Našich, se točí kolem námluv Anfžky Bakulovic
a Vítka Tenderouc, do kterlch mimo očekávání vstoupí Kojanova sluŽka
Mariána pastejiouc, takže milostnjl romáaek zťrstává otevňen a po mrroha
oklikách se uzavírá v deváté kaize, Mdje. Námluvy Adama Králence
u ospalé AnfŽky Bakulovic, znepčátelení a udobŤování selskfcb rodťr z roz-
vaděnj'ch vsí začínají také ve Vjpravě, pokračují v páté k.aize Ailanoaa
suc,tba a epizoďcky se piipomínaj| až ďo závěrečnj'ch svazkťr epopeje.
Ztělesněnín nadsazu|ícího humoru ie suejček Bakula, ,,selskj, baron
Prášil...

Ctižádost Holečkova qlosu míŤila ovšem k rrm!|gckérnu zachycení
člověka v obci a obce v národě. od Vjpravy vstupuje do Našich smysl
pro lidské i společenské konflikty a pro dějovost. PočÍnaje čtvrtou knihou,
Boubínen, rozšifuje se látka Našich o prostŤedí feudálního zámku, jeho
paostva' sluŽebnictva i poddan ch' zahrnuje pak boje seďákťr s vrchností
kolem r. 1848 i ozvěnu války z r. 1866 (Rok smrti, Vojna, EmisaÍi, M je;
desátá kniha, Šlechtic a sedldk, zťrstala nedokončena). Rozvětvené děje
ovšem namnoze stíhá tfž osud iako čďné Holečkovy pozr{ní postavy.
Bjvaií stále více poiaty jako ilustrace společeoskfch vztabtl' ideií a politic-
kÝch akcí. Ale i v pozdních knihách Našich isou místa s nevšednÍ básnickou
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tela zvláště Černá Hora, ,prales liď.. chráněn pÍed rozkladrrÍmi vlivy
okolního sv&a, pťíkladnj,vlastnostmi, které,,u nás hynou: národnírn vědo.
mím a občanskou statečností.. (Čerad Hora, L876). Později se na Černou
Horu vracel za zby*y patriarchálnosti a těšil se alespoů ze soužití dávného
a moderního (Na Černou Horu a Černd Hora koncetrz oěku, 1899). Koncerrr
století se Holečkova publicistika koncentrovala k Rusku. V poměru k němu
sdílel názory ruskj'ch slavianofil{r. I sviri cestopisnj Z jezd na Rus (1896 až
1903) pojal jako soubrn osobně odpozorovanÍch dokladÍr k tezi' že carské
Rusko je pčíkladné, lidsky a slovansky svébytné vším, čím se liší od zápaán|
civilizace. Ruslc! člověk, ďeba nevzdělanj', stojí v Holečkov!'ch očích vfš
než člověk západnl, jehož mysl ,,všecka je pohlcena velkolepostí stroiovfch
mechanismťr.. a pov!,šenostÍ nad pčírodou.

Autofovy rané novináčské články obírajicí se českou piítomnostl impo.
nují kritičností, polemickou vervou' ortmítáním slepé drlvěry v politické
vťrdce i skleslosti nad neutěšenjmi poměry. Sebe tenkrát Holeček pokládal
za iednoho z prosr!'ch hocbtr - ,,holečkťr.., ktečí se místo dosavadních
vťrdcťr cMpou boje za swchovanost a politickou satnostatnost národa.
V pozr|n{ publicistice se Holeček vžíval do role národního filozofa a pro.
roka. odnítal socialistickou revoluci v Rusku i jeji ozvěny u nás, ale sou-
časně také obžďovával mladou republiku z pŤebujelého byrokratismu
a z potlačování nalfch národťr, hlavně Slovákir a zakarpatskfch Ukrajincú
(Ndrodní moudrost, |9L9: Pnlé tžIletí Česhoslollmské rcpublib)' L922).

Ačko[ hájil jednotu své žurnďistiky a literatury, právě v ranérn mIáď si
uvědomil zvtáštní schopnost beletristické prÓzy vyjadiovat realitu, kte ie
ve své pestÍosti a proměnlivosti povj,šena nad každou obecnou pravdu
a piedstavu. Vítď piíběh jako pÍíležitost sloučit vfchovnf a poznávací
zietel se zábavností. Mezi ,J<resbami.. a :rPoVÍdkqmi.. z |iboslovanského
prostňedí se najdou také obrázky, v nicM to iiskÍí humorem, sebeironíL
narážkami na české poměry (Za sloboilu, t878-80; Černohorské ?nídb'
r880-81).

vzÁjffiná souvislost autorovy žurnalistiky a beletrie vyznafuie také
,,nekrvavé obrázky z vojny,. oĎ.íír (1887). VzpomÍnky na svou roční službu
v rakousko-uherské armádě podává Holeček rozmarně, s hunorem a s ironií.
Sebe pčedstavuje iako nďvního mladíka, kterf se dď dobrovolně na voinu
z ideďismu. Ve voiákovi viděl ,,dokonalejšího muže..; hoďal reformovat
armádu, aby mladjm mužťrm byla školou Života, aby ,,dostala ideálnl
zápa|, a tím se stala nepčemožitelnou... Nekultumí, nadurÍ., prodejnf
a poněmčilj'dťrstoinickÝ sbbr a celj'autoritativnl reŽim v armádě z,áhy zbav|
uvědomělébo Čecha, vzdělaného denokrata a dťrvtipného mladíka' ieto
iluzí. Snaží se vojnu všemožně pielstít (tyto situace v obšitu obrysově
pÍipomÍnají Haškova Švejka), spěchá z ní do civilu nadšen novfm bitemÍm
polem, které mu nabízí literatura.

Celá desítiletí literární práce od r. 1888 zasvětil autor pÍozaickému eposu
N4í.(1o dílťl' 1898-l9ao). v něm opírá o vzpomínky na dětství rozlehlé

vyobrazení jihočeského venkova uprosďed 19. století. PrvnÍ kniha, JcÉ
u ntis lidé žijou i w raji a Leto (Frantík a Banož), a druhá kniha, která má
název Bartož, buď dojem ideálního světa a lidové pospolitosti, v nichž se
dďí člověku' kterf má blízko k pŤírodě, lidem, obci a národu. HlavnÍ
postavy vyznafuje pňedstavivost, myšlenka, touha po záztaěnlch promě-
nách reálného světa, kterf je obklopuje. Sedlák Kojan ztělesřuje vášnivost
občanského uvažování a národní moudrosti. Svět rozrušenf do základťr
,,hltavci země.., penězi a násilím, doporufuie napravovat láskou k bližní-
mu, odpovědiostí je4ince za obec, uznánírn seďáka za zák|ad' národa.
Kojanovo ideální kiesťanství se zračí méně v konkrétntm iednl.i, mnohem
víc v obsáhlj'ch promluvách, které i svou stylizací pčipomínají náboženskf
traktát; v idylické epopeji piedstavuií reflexívní a rétorick pÓl.

Naproti tomu pÓl poetického zÍení a dění je spojen se situacemi zvyko-
vfmi, obňadními a pracovními a v první čadě s postavami dětskfmi. Chlap-
ci Frantík a Bartoír, jejichž pťátelství usmíťí rozhněvané otce' vníÍnaií
všecko kolem sebe bezprostŤeduě, všemi smysly a s bujnou fantazií. Každá
všednost viděná jejich očima nablvá neoďelého pťrvabu, každf opakovanf
tikon dospělfch se v iejich pozorování proměrluje ve vzrušující dě| (ošetčo-
vání včel, smažení božich milostí, bílení prádla atd.). Dětská mysl, v níž
,,skutečné a vysněné.. není ieště ,,rozděleno na dvě iíše.., je nedocenitelná
pro epika, kterj' se na piedělu století roáoď vywočit o venkovském lidu
rozlehl1f, svjm zp{rsobem nekonečn! obtaz, jenž se ve všech svj'ch prvcích
pne od skutečného k vysněnému. Dětské pasáže jsou plny humoru, kterj'
má moc harmonizovat a zdťrvěrůovat.

Podobnou svěŽestí a humorem vyniká několik milostn; ch historií.
Vllprazla' tčetí kniha Našich, se točí kolem námluv AnÝžky Bakulovic
a Vítka Tenderouc' do kteqich mimo očekávání vstoupí Kojanova služka
Marjána pastejiouc, takŽe milostn!'románek zťrstává otevňen a po urrroha
oklikách se uzavírá v deváté l<nize, Mdje. Námluvy Adama Králence
u ospalé Anfžky Bakulovic, znepiátelení a udobiování selskfch rodťt z roz-
vaděn1fch vsí začínaji také ve Vjpravě, pokračují v páté knize Adamwa
sÚatba a epizoďcky se pšipomÍnají až do závěrečn ch svazkťr epopeje.
Ztělesněnim nadsazujícího hurroru je strejček Bakula, ,,selskj' baron
Prášil...

Ctižádost Holečkova eposu míčila ovšem k uměleckému zachycení
člověka v obci a obce v národě. od Vjpravy vstupuje do Našich smysl
pro lidské i společenské konflikty a pro děiovost. Počínaje čtvrtou knihou,
Boubínem, rozšifuje se látka Našich o prosďedí feudálního zámku, jeho
panstva, služebnictva i poddanfch, zahrnuje pak boje seďákir s vrchností
kolem r. 1848 i ozvěnu války z r. 1866 (Rok smrti, Vojna, Emisaňi, M je;
desátá kniha, Šlechtic a sdldk, zťrstala nedokončena). Rozvětveoé děie
ovšem narnnoze stíhá tj'ž osud iako četné Holečkovy pozÍ|ní postavy.
Blvaii státe více pojaty jako ilustrace společenskfch vztahtr, idejí a politic-
xych akcí. Ale i v pozdních knihách Našich isou místa s nevšední básnickou
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podmanivostí. Mezi ně paďÍ KoňÍnkirv piíběh z knihy Zo.1zo. Selskf synek
8e svou hloubavou snivostí a opravdovostí podobá Bartorlovi Kojanouc,
kterf krďoval v druhé knize a jehož všecky ,,houzíry.. skončily v teplém
náručí matky. Naproti tomu Koňínek se stane obětí kněží: jako chlapec ie
krutě potrestán, že se proti zákazu koupal v ňece; později je jako rouhač
vyloučen pied ukončením studií ze školy. To zlomí ieho spraveďivou,
měkkou duši. Rodiče se poblouzněného syna zieknou a ujme se ho blázen
Viktora. On a jemu podobní blázni' Žebráci, tntzáci piedstavují v Našich
prvek bizamí, groteskní, ale také ryze lidskji originální, spontánní. V pro-
mluvách těchto postav zní kritika soudobého světa z pozic nezávislé a po
svém moudré bídy. Jejich stanoviska a zkušenosti doplfiuií Kojanovy rivahy
o ,,hlas ze dna.. (ve V; pravě a jinde).

I když se Holeček dovolával lidové slovesnosti proti moderní literatuie,
v Našich se pokusil sloučit zvyklosti folklÓrního veršovaného eposu a
postupy soudobé lyrizované ptÓzy. Z dávného eposu pčejímď hlavně volné
pňiÍazováni samostatn 'ch pňíběhťr a epizod. Vyprávěčské zvyklosti soudo-
bé, moderně orientované prÓzy pňipomÍná několikeré osvětlováni jevťr
a pňertmětri z rÍrznfch zornÝch rihlťr a jejich vzáiemná konfrontace. Autorovi
však zjevně záležI'na tom, aby ďlo jako celek ptrsobilo doimem folklÓmosti.
Mnohostrannfm uplatněním lidové písně, pohádky' pčísloví, poňekadla,
v1ryodobením lidodch obyčejťr chce buďt obďv k samorostlé a spontánní
duchovní kultuÍe venkovského lidu' k její byvší cďiswosti.

Holeček v Našich prudce vybočil z dosava4n{ch tradic českého venkov.
ského románu. Jeho vtze rczložitého ďověka v rozložitém světě chce bjt
vnínána na pozaď lidovfch bájí' epickfch i lyrickfch písní, na pozaď
bible - i na pozadí moderní básnické ptÓzy a v jejich sousedství. Všesuanně
nfuočrrou mohutnou skladbu stihl osud uměleckého experimentu, kterf
nacMzel vnímavé ocenění u pÍerlních tvťrrcťr modernÍ české kultury
(F. X. Šatdy, M. Pujmanové), ďe sowa se mtrže jako celek dočkat běžněiší-
ho čtenáiského ájmu. Holeček byl za svého života i později víc vnímán -
chválen i zatracován - jako ideolog selswí neŽ iako jeho největší básník.
}eden z nekrologtr za autora (Holeček zemčel v Praze 6.3. |929) shrnul
tento riděl velkého básníka české prÓzy ve vftce ,,Ctí a nečtou...

Karel HorkÝ
/7879-1965/

Prozaik, básník, dramatik a pňedevším novináŤ a pubticista. V jcho
umě|eckém dÍIe se vfrazně prosazuje sk|on k Útoěné
hyperbol|zujícÍ satiŤe. Fejctonistika nesená záimem o ž|vot
prostého č|ověka odtážÍ, hlavně ve své potitické částl, vznikté mezl

oběma vá|kaml, autorúv s!ož|tÝ vfvoj od lcvicového radlkatismu
až k nacionalismu.

Karel Horkf se naroďl 25, 4. L879 v Ronově nad Doubravou. Zabl
studovat gymnázium v Hradci Králové' ale stuďa nedokoqčil a prošel
několika zaměstnáními. Novináčské schopnosti si nejprve ověŤoval v krai-
ském tisku, r. 1903 zaloŽil vlastní |ist Krameriw' jehož lidovf ráz určovaly
zejména Horkého fejetony. Po náwatu z cest Evropou (rakouské země,
Švj'carsko, Francie ai.) se stal redaktorem tfdeníku Národní obzot (|907 až
1908) a r. 1909 založil Horkého t deník, kter!'o rok později změnil v literární
rcvui S'topa, vycházeiící aŽ do počátku první světové války. Do Stopy
pčispívalo několik vjlznamnj'ch mladfch literáttr, napč. bratťí Čapkové,
Fr. Langer, R. Veiner aj. Na počrítku války Horkf odjel do Španělska,
později do Portugďska. Spolupráce s českjm zahÍaničním odbojem vyvr-
cholila v době, kdy se Horkj'piestěhoval do Spojenj'ch státir americkj'cb.
Jeho články měly mezi americkjmi Čechy velkf ohlas. Žurnalistice se Hor-
kf věnoval i po náwatu do Československa. Spolupracoval zeiména s Praž-
skfm ilustrpvanjm zpravodajem a s Národními listy. Stal se také redakto.
rem hu.moristického časopisu Švanda dudák a reďgoval několik knižnic.
od t. 1927 je Horkého iméno spojeno s tj'deníkem Fronta, kterÝ byl za-
měÍen téměť vyhÍadně k politické publicistice' polemicky namíiené proti
tzv.,,politice frradu... Protimasarykovské zaměŤení pčivedlo Horkého
také ke spolupráci s českjmi nacionďisty a fašisty. V době uacistické oku-
pace však Horkf odmítl spolupracovat s oficiáloími místy a ve své feie-
tonistice se sousďeďl zvláště k akfualizaci českfch pokrokoq|'ch traďc.
Postavil se také do čela piátel ohroŽeného levicového ďvaďa E. F. Buriana.
Po válce Horkf pfispívď do časopisťr jen sporaďcky' soustiedil se k psanÍ
svj'ch paměti ZemÍe| 3. bčezna 1965 v Praze.

Rozsáhlé ďlo Horkého zahrnuje fejetony, povidky' lyrické.básně' satiry'
dtamatá, politickou publicistiku' literáml a ďvadelní kritiku. Jako fejeto-
nista je na jedné suaně iroďcky titočnji se sklonem k provokaťnmí nadsázce,
na straně druhé se jeho humoristicky laděné minig1unri piíhody opírají
o žánrovou charakteristiku postav a banáIní situace, lokalizované do kon-
krétního prosďeď. Prr'ní typ feietontr pŤechází často v politickou publi-
cistiku, drub]' má funkci ábavného lidového čtení. Horkf miluie ob-
hroublou nadsázku' karikaturně deformuje pňerlmět' zdÍrrazĚuje svou
osobní zainteresovanost na hodnocení jevu. Zejména denní praxe malo-
měšťáckého života, sociální konflikty města, pÍedválečná česká politika
a klerikalismus se stďy terčem Horkého rltočnfch fejetonir, neboť pňinášely
iadu konkrétních projevir, jejicM komičrrost nebo tragičnost byla kritické-
mu oku již tehdy zÍejmá. od válečné doby se rozďl mezi Horkého politic-
kou a zábavnou fejetoďstikou projevil daleko vjtazněji než ďíve. Zpwého
okruhu jsou vj'znamnější práce válečné než pováleč:né, z druhého okruhu
si svou hodnotu podržuií fejetony z počátku a konce republiky. Práce
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podmanivostí. Mezi ně paďí Koňínkrrv pňíběh z knihy Zo7.za. Selskf synek
8e svou hloubavou snivostí a opravdovostí podobá Bartorlovi Kojanouc,
kter kraloval v druhé knize a jehož všecky ,,houzíry.. skončily v teplém
náručí matky. Naproti tomu Koňínek se stane obětí kněží: jako chlapec je
krutě potrestán, Že se proti zákazu koupal v ňece; později je jako rouhač
vyloučen pčed ukončením studií ze školy. To zlomí jeho spravedlivou,
měkkou duši. Rodiče se poblouzněného syna zÍeknou a ujme se ho blázen
Viktora. On a jemu podobní blázni, Žebráci, mrzáci pťedstavují v Našich
prvek bizarní, gtoteskní, ďe také ryze lidskj'' originální' spontánní. V pro-
mluvách těchto postav zní kritika soudobého světa z pozic nezávislé a po
svém moudré bídy. Jejich stanoviska a zkušenosti doplrlují Kojanovy rivahy
o ,,hlas ze dna,, (ve V pravě a iinde).

I kdyŽ se Holeček dovolával lidové slovesnosti ploti modernÍ literatuťe,
v Našich se pokusil sloučit zvyklosti folklÓrního veršovaného eposu a
postupy soudobé lyrizované p zy. Z dámého eposu piejímď hlavně volné
pčiÍazování samostatn''ch piíběhťr a epizod. Vyprávěčské zrryklosti soudo-
bé, moderně orientované prÓzy pňipomíná několikeré osvětlování jevťr
a pier|mětťr z rťrznfch zornÝch rihlťr a jejich váiemná konfrontace. Autorovi
však zjevně záležlna tom, aby ďlo iako celek pťrsobilo dojmen folklÓmosti.
Mnohostrannln uplatněním lidové písně, poMdky' piÍsloví, počekadla,
vypodobením lidovfch obyčejrt chce buďt obdiv k samorostlé a spontánní
duchovní kultďe venkovského lidu, k její byvší cďstvosti.

Holeček v Našich prudce vybočil z dosavadrrích traďc českého venkov.
ského románu. Jeho vize roáožitého člověka v rozloŽitém světě chce bft
vnímána na pozadí fidovfch báiÍ' epickfch i lyrickfch písní, na pozadí
bible - i na pozaď modemí básďcké ptÓzy a v jejich sousedství. Všestranně
náročnou mohutnou skladbu stihl osud uměleckého experimentu, kterf
nacMzel vnímavé ocenění u pčedních tvurcŮ modemí české kultury
(F. X. Šaldy, M. Pujmanové), ale sotva se mirže iako celek dočkat běŽněiší-
ho &enáiského ájmu. Holeček byl za svého života i později víc vnínán -
chválen i zatracován - jako ideolog selství než jako jeho největšt básnÍk.
leden z nekrologri za autora (Holeček zemíď v Praze 6. 3. 1929) shmul
tento riděl velkého básníka české prÓzy ve vltce ,,Ctí a nečtou...

Karel HorkÍ
/1879-1965/

Prozaik, básník' dramatik a pňedevším novináň a publicista. V icho
umě|eckém dí|e se v|tazné prosazuje sklon k rttočné
hyperbollzuiícÍ satiňe. Fejctonistika nesená záimem o žlvot
prostého č|ověka odráží, hlavně ve své politické části, vzniklé mez|
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oběma vá|kaml, autorúv s|ožit| vfvoi od |cvicového radikalismu
až k nacionalismu.

Karel Horkf se naroďl 25. 4. 1879 v Ronově nad Doubravou. Zača|
studovat gymnázium v Hradci Králové, ďe stuďa nedokončil a prošel
několika zaměstnáními. Novináiské schopnosti si nejprve ověčoval v kraj-
ském tisku, r. 1903 založil vlastni |ist Kranerius, jehož lidovf ráz určovaly
zeiména Horkého fejetony. Po náwatu z cest Ewopou (rakouské země,
Švfcarsko, Francie a|.) se stal redaktorem tfdeníku Národní obznr (L9o7 až
1908) a r. 1909 za|oži| Horkého t denih' kterf o rok pozděii arrěnil v literární
revui S'lqpc, vyc|tázející až do počátku první světové války. Do Stopy
pÍispívďo několik v'znamn!'ch mladfch literátťr, napč. bratií Č.apkové,
Fr. Langer, R. !7eirrer aj. Na počátku války Horkf odjel do Španělska,
později do Portugalska. Spolupráce s česklm zahraničnim odbojem vyvr-
cholila v době, kdy se Hork!'pňestěhoval do Spojenfch státu americk!.ch.
Jeho články měly mezi americklmi Čechy velkf ohlas. Žurnďistice se Hor-
kf věnovď i po náwatu do Československa. Spolupracoval zeiména s Praž-
skÍm ilustrpvanjm zpravodaiem a s Národními listy. Stal se také redakto-
rem humoristického časopisu Švanda dudák a reďgoval ně*olik knižnic.
od r, 1927 je Horkého jméno spojeno s tj'deníkem Ffonta, kterf byl za.
měien téměÍ yÍhradně k politické publicistice' polemicky namíčené proti
tzv. ,,politice Hradu... Protimasarykovské zaměňení pčiveďo Horkého
také ke spolupráci s českjrrri nacionďisty a fašisty. V době nacistické oku-
pace však Horkf odmítl spolupracovat s oficiáloími místy a ve své feie-
toďstice se sousďeďl zvláště k akfuďizaci českfch pokrokorr'.|'ch uaďc.
Postavil se také do čela pčátel ohroženého levicového divaďa E. F. Buriana.
Po válce Horkf pčispíval do časopisťr jen sporaďcky, soustiedil se k psanl
svj'ch paměti. .ZerrlÍel 3. b ezna 1965 v Praze.

Rozsáhlé ďlo Horkého zahrnuje fejeton5 povldk5 lyrické.básně' satiry'
dÍamata, politickou publicistiku, literární a ďvadelní kritiku. }ako fejeto-
nista je na jedné straně ironicky ritofu!', se sklonem k provoka*vni nadsázce,
na straně drulré se jeho hunoristicky laděné min!61umí piíhody opírají
o žánrovou charakteristiku postav a baná|n| situace' lokalizované do kon-
lg{tního prostňedí. Prvni typ fejetonťr piechází často v politickou publi-
cistiku, druhÝ Íná funkci ábavného lidového čteď. Horhf miluje ob-
hroublou nadsázku, karikaturně deformuje pčedmět' zd razĎuje svou
osobď zainteresovanost na hodnoceď jevu. Zqména denní praxe mďo-
měšťáckého života, sociální konflikty města, piedválečná česká politika
a klerikalismus se stďy terčem Horkého ritočnfch fejetonu, neboť piinášely
iadu konkrémích projevťr, jejichž komičnost nebo tragičnost byla kritické-
mu oku již tehdy ztejmá. od válečné doby se rozdíl mezi Horkého politic-
kou a zábavnou feietonistikou projevil dďeko vfiazněji než dŤíve. Z ptvébo
okruhu jsou vj'znamnější práce válečné než poválečoí z druhého okruhu
si svou hodnotu podržuií fejetony z počátku a konce republiky. Práce
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}kládal Horkf čas od času do souborů, které nacházely hojně čtenáčťl
(Pd.teh' |%)8; V tonto slzatlém dolí, |9t3; Sgateb,,í cesta, |93l; Pískdnt
b lese, |939 aj.)i knižní soubory obsáhly jen menší část jeho celkového
publicistického r|í|a.

V Msnické worbě Horkf navazoval na satirické práce J. S. Machara
a F. Gellnera. Nejšťastnější byl v epigramatffiy vyhroceném verši, v kari-
katurní hyperbole a v parodii (Paličay sloky, |9o5; Když vesla oypdnou,
1906). Novináiská profese se však projevila v tendenci rozvádět látku do
improvizované, humoristické causerie. zběžr^é veršování se také stalo
základem rozsáhleiších skladeb epického charakteru (Inkognito, l9O4).

O Horkého risilÍ dramatickém svědčí neivfrazněji aktovka Vodopát|
Giessbach (1908) a satirická veselohra o 4 dějsMch Tnel (|9t2). PrvnÍ
piedstavuie pokus o drama, jehoŽ osou je psychologickf konflikt umělce,
kterf obětuje svou tvrjrčí dráhu lásce k ženě, druhá je groteskním a pano-
disticklm obrazem pčedválečrré české politiky.

Otakar HostinskÝ
/  L847 .79L0 /

leden zc zakladatelrl modernÍ české estetiky a teorie umění.
Zlbjva| se t.ké krárnou literaturou v studiích a krit|kách;
s dobovfmi literárnÍmi problémy nejtěsněji souvisety jeho rÍvehy
o uměleckém reatlsmu.

Narodil se v Martiněvsi u Budyně 2. |. |847 a studoval na univerzitách
v Praze a v Mnichově. v 70. letech se stal docentem, později profesoren
estetiky na Karlově univerzitě, piednášel také dějiny hudby na pražské
konzervatoňi a dějiny umění na Akademii vlwarnfch uměnÍ. Zenčel
v Praze 19. l. 1910. - Po celf život se aktivně poďlel na organizování
afuqílnílro kulturního životai pĚispíval do mnoha hudebnlch, beletristic-
kÝch a kritickfch časopisťr (Datibor, Hudební lisťy, LumÍr' Květy, Athe-
naeun) i do kulturnich rubrik denaiho tisku @okrok, Národní listy).
Do živého kulturníbo dění zasáhl hlarmě obranou moderních tendencí
v budbě' ÍepÍezentovan!'ch ve světě R. ! agneren a u nás v prvé iadě
Beďichem Smetanou, jeho novlm chápánÍm národnosti hudebního vy'azu
a iebo risilím o openr pojatou jako sJmtetické hudebď &ama (BedŤich
smet,n, a jeho boj o moderní českou hudbu,1901). Hostinskf nezťrstď stra.
nou ani pfi kritice pravosti RKZ, vedené T. G. Masaryken a }. Gebaucren
v revui Athenaeum.

Hostinslcf vyšď z estetic\fch názoru německého filozofa J. F. Herbana,
které měly ve své době v Čechách znafuf vliv a které odvozovaly estetickou
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hodnotu a pťrsobivost uměleckého ďla z obie&tivně existujÍcÍch formáloích
vztah{r a neměnnj'ch kategorií estetičrna. Hostinského unrělecky živf duch
a konkrétní zptrsob myšleni však od počátku odporovď absuaktnimu ne-
historickému základu herbartovské ,,vztahové.. estetiky a pŤekonával její
formalismus neustál1fm zčetelem k obsahové složce umění. Zároveó, Hostin-
skj' navazuje na Herbartovo risili ustavit estetiku iako samostatnou vědec-
kou disciplínu, která má svébytnou oblast zkourrání a je neávislá na spe-
kulativních filozofickfch systémech. Cesta k tomuto osamostatnění estetiky
se u Hostinského ztotoŽůuje s pňísnou vědeckou analjzou rozličrr$ch umě-
leckfch projev{r a estetickj'ch vfworÍr' s konkrétnÍm rozborem typickfch
rysir uměleckého zobrazení. Největší pŤínos jebo estetického myšlení spočí-
vá v teorii ieduotlivÝch uměď (hudby, mďíňstvÍ' literatury) nebo umě-
leckÝch oblastí (hudební deklamace, lidová písď' uměleckf prirmysl).
otázkám literatury věnovď Hostinskf několik větších studií (Epos a drama;
Několik slw o česhé prozÓilii) a iadu kritickfch rozborrl a recenzí v časo-
pisech i v denním tisku. Jako ieiich myšlenkové vywcholení pťtsobí zejména
ivahy z konce 80. Iet navazující na dobové spory o realismus (O pokroku
v wněnl, č. 1889; o realisttlu tmtěQchéttt' č. 1890). Hostinskf tu vychází
z obecné piedstavy, že disonanční prvky' které byly realismu v tehdejších
polemikách vyrÍkány' neruší klasickou hodnotu uměleckého díla; realis-
mus a idealismus, stavěné v dobovfch bojích do nesmiÍitelného rozporu'
chápe jako doplůující se základní estetické principy všeho opravdového
'''nění. l(g1tq{tnlm rozboren pak odhaluje rÍrzné podoby soudobého silí
o realismus a ieší hlavní teoretické otá?ky' které se v souvislosti s realistic-
lcjn směíováním v literatuŤe i v ostatních uměďch staly aktuálními:
otázku tendence v uměď, Životní a umělecké pravdy, krásy a ošklivosti,
dokumentárního detailu a jeho vaahu k celku uměleckého r{íla atd. Pod-
statnou složkou Hostinského worby po r. 1900 jsou jeho práce o lidové písni
(Českd stlětshd píseř liilood, 1906) a rivďry tfkající se funkce umění ve spo-
lečnosti (o socializaci wněnl' |9o3; Umění a společnost' L907).

Josef Krasoslav ChmelenskÝ
/7800-1889/

D|vadelní' l|terárnÍ a hudebnÍ kr|t|k uplatl|uiícl zásady
preromant|smu. Lyrlckf básnÍk' autor sent|mentá|ních textrl
ob|íbenfch spoIečenskfch písní. Ťvúrce |ibret k prvním českfm
operám.

Naroďl se 7. 8. 1800 v jihočeském Bavorově. Jako syn kantora získával
už od dětství hudebnÍ vzdělání' které se pak odrazílo i v jeho literární
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Fkládal Horkf čas od času do souború, lteré nactuizďy hoině &enár&
(Pduh, 1908; Z tomto slzavétn dolí' |9|3; Svatební cesta, l93!i PIskM
b lese. |939 aj.); kniŽní soubory obsáhly jen menší část ieho celkového
publicistického ďla.

V básnické worbě Horkf navazoval na satirické práce t. S. Machara
a F. Gellneta. Nejšťastněiší byl v epigramatiofty vyhroceném verši, v kari.
katuní hyperbole a v paroďi (Paličotty slohjt, L905i Když vesla oypdnou,
1906). Novináiská profese se však projevila v tendenci rozvádět látku do
improvizované' humoristické causerie. zběžrré veršování se také stďo
základem rozsáhleiších skladeb epického charakteru (Inkopito, l9o4).

O Horkého risilÍ dramatickém svědčí nejvjmzněji aktovka Vodopád
Giessbach (1908) a satirická veselohra o 4 dějsMch Ttnel (l9|2). Pwnl
piedstavuje pokus o dÍa-ar iehož osou ie psychologickÍ konflikt unělce,
kterÍ obětuie svou tvÍrrčí dráhu lásce k ženě, druhá ie groteskním a parc-
distickfm obrazem pčedválečrré české politiky.

Otakar HostinskÝ
/  L8 47 -7910 /

|eden ze zak|adate|rl moderní české estetiky a teorie umění.
Zabjvl| se také krásnou |iteraturou v studiích a kr|tikách;
s dobovfmi literárními problémy nejtěsněji souvisety jeho riivehy
o umě|eckém realismu.

Naroďl se v Martiněvsi u Budyně 2. |. |847 a studoval na univegitách
v Praze a v Mnichově. v 70. letech se stal docentem, pozděii profesorem
estetiky na Karlově rrniverzitě, piednášel také dějiny hudby na pražské
konzervatoňi a dějiny umění na Akademii v wamfch uměď. Zenňel
v Praze 19. l. 1910. - Po celj'Život se aktivně poďlel na organizování
národního kulturníbo Života; pÍispÍval do mnoha hudebnícb, beletristic.
kfch a kritichfch časopisir @alibor' Hudební listy, Lumír, Květy, Athe.
naeum) i do kultumich rubrik denďho tisku (Pokrok, Národní listy).
Do živého kulturniho děď zasáhl blavně obranou moderních teodencí
v hudbě' reprezentovanfch ve světě R. Vagneren a u nás v prvé fudě
Bediichen Smetanou, ieho novjm chtpáním národnosti hudebního qÍtazu
a jeho silím o operu poiatou iako syntetické hudební dtaaa (BcdÍich
Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu, l90l). Hostinskf nezťrstal strr-
nou ani pii kritice pravosti RKZ, vedené T. G. Masaryken a J. Gebaucrem
v revui Athenaeum.

Hostinskj'vyšel z esteticlcfch názortr německého filozofa J. F. Herbarta,
které měly ve své době v Čechách zrn&t! vliv a které odvozovaly estďckou
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bodnotu a ptrsobivost umáeckého dÍla z obiektivně existujÍcích formálních
vztahtr a neměnnfch kategorií estetična. Hostinského uměled<y živf duch
a konkrétni zpťrsob myšlení však od počátku odporoval absuaktnÍmu ne-
historické'mu základu herbartovské ,,vztahové.. estetiky a piekonával její

formalismus neustálÍlxl zietelem k obsahové sloŽce umění. ZároveĎ Hostin-
skj'navazuje na Herbaťtovo risilí ustavit estetiku iako samostatnou vědec-
kou ďsciplírru, která má svébytnou oblast zkoumání a je nezávislá na spe-

kulativnlch filozofickfch systéErech. Cesta k tomuto osamostatněni estetiky
se u Hostinského ztotožřuie s pňísnou vědeckou analj'zou rozličn!'ch umě-
leckfch projevťr a estetickfch vÍwoÉ, s konkrétnim rozborem typickÝch

rysir uměleckého znbtazelí. Neivětší piÍnos ieho estetického myšlení spočí-
vá v teorii iednotlirrÝch umění (hudby, mallistvÍ, literatury) nebo 'rně.

leckfch oblastí (hudebni deklamace, lidová píseĎ' uměleckf prumysl).

otázkám literatury věnovď Hostinskf několik větších studií (Epos a drama;
Někotik slw o ěeské ptozédii) a Ťadu kritickÝch rozborťr a recenzí v časo-
pisech i v dennírn tisku. Jako jejich myšlerrkové vywcholení pťrsobí zejména
rivahy z konce 80. let navazující na dobové spory o realismus (o pohrohu

tl uněnt, č. 1889; o realisttttt wněleckém, č. 1890). Hostinskf tu vychází
z obecné píedstavy, že disonančni prvkn které byly realismu v tehdejších
polemikách vytÍkány, neruší klasickou hodnotu uměleckého ďla; realis-
mus a idealismus, stavěné v doborrfch bojích do nesmiŤiteloého rozponr'
chápe jako doplĎuíící se základni estetické principy všeho opravdového
umění. Konkrétnlna rozborem pak odhaluie r&zné podoby soudobého risilÍ
o realismus a Íeší hlavní teoretické otázky' které se v souvislosti s realistic-
kjn směÍováním v literatuŤe i v ostatních uměních staly aktuálními:
otázku tendence v umění, ávotní a umělecké pravdy, krásy a ošklivosti,
dokumentárního detailu a jeho vztahu k celku uměleckého ďla atd. Pod-
statnou složkou Hostinského tvorby po r. 1900 jsou jeho práce o lidové písni
(Česhd soětskd píset1 lidood, 1906) a rivahy tfkající se funkce umění ve spo-
lečnosti (O socializaci umění' t903; Uměnl a společnost, |907).

Josef Krasoslav ChmelenskÝ
/7800-1839/

D|vadetní, !|terárnÍ a hudební kr|tlk uplat|tuiÍcÍ zísady
preromantlsmu. Lyrickf brísník, autor sontimentálních textrl
oblÍbenfch spo|ečenskfch písnÍ. Ťvúrce llbret k prvním českfm
opcrám.

Naroďl se 7. 8. 1800 v iihočeském Bavorově. Iako s1m' kantora získával

už od dětství hudební vzdělání, které se pak odrazilo i v jďro literární
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tvorbě. Vystudoval gymnázium v Českfch Budějovicích a filozofii a práva
v Ptaze. Po doktorátu (1828) pŮsobil u dvorského soudu v Praze :v |, |837 až
38 plnil 61gdní povinnosti naMoravě a ve Slezsku. ZqtÍelvPtaze 2. l. 1839.

Chmeleaskji ctitel lrrnelnrmnťlv a blízkf osobnÍ i literární drub Čela-
kovskébo' patŤí k pŤedstavitettrm obrozeoského prerornantismu. Usilovď
o nárorln{ ráz a vyšší formá|ď riroveĎ českého uměnÍ, o rozšÍŤeď jeho tnlrčÍ
sféry o další obory a žánry (opera, umělá píseĎ) i o jeho kontakt s širšimi
vrstv{utri obrozens|é společnosti. V jeho kritické činnosti se tato hleďska
projevovala jednak zvláštnÍ péčí o čistotu literárnÍho jazyka i jevištnÍ mlu'y,
jednak tín, že nová dÍla poměioval piedevším vzorem poezie Kollárovy,
Schillerovy, Goethovy a Čelakovského. Tato norrra obsahovala ása4n|
poŽadavek' aby uměď bylo nositďem harmonickfch lidskfch citťr a národ-
nÍch ideálri. Umožůovala mu, aby pňi své vnímavosti a vzácném taktu veď
i pr měrné autory k vyššÍ náročnosti a aby i pňi určitfch vfhradách dokázal
rozpozrrat a povzbudit mtadé talenty (napč. Tyta). ZátoveĎ' však určila
i meze jeho kritické konstruktivnosť: Mácbfrv Mái (1836) ho ,,pÍÍliš
uráží.. volbou hrdin ' piedstavami nicoty a smrti i ridajnou závislostí na
Byronovi. Z Chmelenského hudebnich stati maií objevnf ráz zvlášť rivahy
o vztahu mezi qrtmern čďi a hudby, které souvisí s jeho libretistickou tÝor-
bou. Nejsoustarměii se ChmelenskÍ' kitik zabyva| ďvaďen (pravidelně
o něm refé.roval v l. |828_36 v muzein{m časopise a v České včele). Úkoly
a ásady kritiky teoreticky formuloval ve Sloou o kritice (č. 1837).

Jeho poezii cbarakterizuje kultivovaa1f meloďckf verš a pčevaha lyriky
směfující k písůové formě. ChmetenskÝ pěstovď 1ozmanitd drobnějšÍ iánry
(mj. epigmm a elegii), které isou zastoupeny v jeho mladist\rÍch Bdntch
(|823) i v cyklech z 30. |et (Popumice čili písně cesrujíclho; Koít| potnt
z Moraay a ze Slezska). Největší dobovou odezvu měly jeho vlastenecké
a milostné písně, slučrrjící některé lidové motivy a vjtazové prostŤedky
s rozcitlivěl m nebo galantně hravÍm tÓnem mÓdni ''mělé poezie. Mnohé
tyto texty byly pčímo adresovány měšťanskfm ďvkám (rro dvorné opěvová.
nI českfch panen byl r:hmelenskÝ nazlván ,,panenskjm pěvcem..); zhu-
debněny měly jim nahradit německé operní árie a sentimentá.tn{ sďÓnnt
písně, zríroveĚ usměrĎovat jejich vkus a posilovat náro4.í cítění. Spolu se
skladatelem F. Škroupen soustčeďl cr'.etenskÍ většinu souáobfch
básníkťr a hudebníkťr kolem časopistl' Věnec ze zpěoú olastmsk.jch uoítll
a obětooanil díokdln vlastenskjm (od roku 1835)' kteťí' kromě textťr pňinášď
i nápěvy a hudební doprovod. S cílem rozšíčit repertoár společenskjlch ptsnl
za|oŽi| i básnickf alrnanach Kytka, na němŽ se opět poďlel i autorsky
(1836-38). Některé jeho písně ďdověly (Pěhně na chodníčeh zdŤil mi měst-
ček. . . ; Nad Berounkw pod Tetinmt.:. .).

Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf texty oblíbenfch
ewopskj'ch oper (mi. Méhul, Josy' a bratfí jeho ; Mozart, Kouzelnd flétna).
Jako Škroupťrv libretista se poďlěl na prvď pÚrvodď české opďe l5rátenth
(prern. 1826). ]e to dvouaktová hra se šťastnÍm koncem, umistěná do ku-

rll cH
peckého prostiedí českého venkovského města' icbož piirozenou součástí

!.; t;ánvá Dostava slovenského drátenÍka. DaBí Škroupovy a Chmelenského

:;"; o,díii-i s,t,* (1828) a l:bť: úatek (L832) byly pokusen o ná-

iíjj n'ai"'t." zpěvohru; vyznačující L" ..'l"o: lyričností' podobně iako

Chmelenského ,o".ar'ra laíď o praotci Čechovi L ska Čechooa.

Prokop Chocholoušek
/r819-1864/

Radlká|nědemokratlckfnov!náŤaspisoyatel.Autorromantické
h|storické p,d,y ,i"{1ci a jihoslovanskfch děiin, známf i iako

satirik.

Narodil se l8. 2. 1819 v Seďci u Seďčan iako syn ševce. Začal studo-

vat na gymná"io,, p,"i", p.o lmotnÝ nedosmtek musil studiun pierušit.

odešel pak do ltálie, v i;di""ě krátce studoval chirurgii, cestoval po Balká.

ně, a když se vrátil d;{'}í',iíd"'ě v.Seďci a.v Praze a věnoval se lite.

ratuÍe a žurnalistice. vi rsaijs vydával humoristické sborníčky Ko-

courhoo,v r. 1848 poriti|le.i"tatv, v letech 1849.51 redigoval radikáloě

demokratickj, p,oz,es, ,,i,*t i,,"á p,o tuto ěinnost byl po jeho zastavent

vězněn. od r. 1855 zit i" b'"t'o"E statku v Horní BystŤici u Tarnova

v Polsku, kde byl ;"r.Jp.u.i"r.y n9a9zr-erÝ internován, v 1. 1859{1 opět

v Sedlci pod policejnim á"u"á"*p"čátkém 6o. let se mobl vrátit k žurna-

listice, pracova u ,"a"i.J.n ii.tt' Č". a Hlas, kde se spiátelil s Janem Ne-

rudou. Ze:rrĚel5. 7. 1864 v Nadějkově.

V Chocho1oušk""Ý"h i;'"tze soudobého života se často ozlvďa spole.

čenská satira, v pr"a'.uorue"'í době ieště vzácná, V postavách WcbJtosten.

skfch uÍedníktr, šlecutiÁ, purkmistrtr, domácích pánira obchodníktt napa-

dala feudální pňežitky a sociální nerovtrost' protestovďa proti moci peněz'

rodovj,ch v!,hod nebo ,ii;d"íh" postavení, kritizovala měšťáckou touhu po

majetku 6 afuq.|nl neuvědomělost.
Těžištěm cuo"uoroosilu" arr" i" ni'to.ická prÓza, na počet pracl boha-

tá, chvatně p,*a, oyplíoic*y 
"eta1málo.obratná. 

V povídkácb a romá-

nech z české historie, k r;fuMil'bělei podnítil pčíklad Tyltrv, pŤipomÍnď

Chocboloušek bfvďou 
"á,t*a 

českébo stáat (Dcera Otahar.ana; Pžillitab

hmet staro7taz,ar), ier,o "si""u.ue 
panovníky (PokéŤík;.Soběstao) a doby,

kdy se národ dovedi-b;á"it nepíátelťrm (Kiiždci). Ústy svfch postav

vÍmluvně naiil prospěcř" p"a* p'o'.éh9 'id" a otevčeoě hlásaliako ieden

z má|aautorÍr i ,, aouJotooueoého absoluti,-o io revoluci r. 18+8 idály

svobody a rovnosti (|en Pancéi,L85L). '
Po celou aobu,oe rt"raoJ-činnosti-psal povldky zeživotaa aeji iiznlcu

Slovantr, k nimž n" i.'Ji'"'"rv;"a""l ,píe,y olejich současnÝch boiícb
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tvorbě. Vystudovď gymnázium v Českfch Budějovicícb a filozofii a práva
v Praze. Po doktorátu (1828) pŮsobil u dvorskébo soudu v Praze ;v|. 1837 až
38 plnil 61"4oi povinnostinaMoravěave Slezsku. ZenielvPtaze 2. l. 1839.

Chmelenskj; ctitel JungmannÍrv a blízkf osobní i literární druh Četa-
kovského, patff k piedstavitelťrm obrozenského preromantismu. Usilovď
o náror|n{ ráz a vyšší forrnáln{ roveř českého umění, o rozšíÍeď jeho tvÍrrčt
sféry o další obory a žáary (opera, umělá píseĎ) i o ieho kontakt s širšími
vÍstvertri obrozenské společnosti. V ieho kritické činnosti se tato hlediska
projevovala iedlak zvláštní péčí o čistotu titerárního jazyka i ievištní mluvy,
iednak títn, že nová ďla poněĚoval pňedevšÍn vzorem poezie Kollárovy,
Schillerovy, Goethovy a Čelakovského. Tato nonrra obsahovala ása4n|
požadavek' aby urnění bylo nositelem harmonickfch tidskfch citťr a národ.
ních ideálťr. UmoŽĎovala mu, aby pňi své vnímavosti avzácnéa taktu veď
i pritměrné autory k vyšší náročnosti a aby i pŤi určitfch vÝhradách dokázat
rozpoaut a povzbudit m|adé talenty (napÍ. Tyla). %toveú' však určila
i meze jeho lritické konstruktivnosti: Máchťrv Mái (1836) ho ,,piíliš
urážÍ.. volbou bÍdinÍl' PŤedstavami nicoty a smrti i ridajnou závislostí na
Byronovi. Z Chmďenského hudebních statí mají objevnf ráz zvlášť rivahy
o vztahu meá rytmern ieči a hudb5 kteté souvisí s jeho libretistickou tvor-
bou. Nejsoustarměii se Chmelensk kitik zabyva| ďvadlern (pravidelně
o něm reféroval v l. L828-36 v muzejním časopise a v České včele). Úkoly
a zásady kfiťky teoreticky forrtuloval ve Slatlu o hitice (č. 1837).

teho poezii charakterizuje kultivovanj'meloďckf verš a pievnha lyriky
směfující k pisůové formě. Chmelenskf pěstovď 1qzmanitd drobněiší žáory
(mj. epigram a elegii)' které jsou zastoupeny v jeho mlaďství1ch Bcintch
(1823) i v cyklech z 30. |et (Poputnice ěili ptsně cestujícího; Kottt polnt
z Moraoy a ze Slezsha). Největší dobovou odezvu měly jeho vlastenecké
a milostné písně' slučující některé lidové motivy a vjtazové prostťedky
s rozcitlivěl;im nebo galantně hravlm tÓnem mÓdní umělé poezie. Mnohé
tyto texy byly piímo adresovány měšťanskÍm ďvkám (lro dvorné opěvová.
nl českfch panen byl Chmelenskf nazlván ',panensk'm pěvcem..); zhu-
debněny měly jim nahradit německé opemí árie a sentimentá|n{ salÓnn|
pisně, zríroveĎ usměrĎovat jejich vkus a posilovat národní cítěnÍ. Spolu se
skladatelem F. Škroupem soustŤeďl Chmelenskf většinu soudobfch
básnlkťt a budebníkťr kolem časopisu Věnec ze zpěoli alastenskllch uoitll
a obětooanll d,iokdm vlastensklm (od roku 1835), kterf kromě textťr píinášel
i nápěvy a hudebnÍ doprovod. S cflem rozšíňit repertoár společenskj'ch pÍsď
zaloŽil i básnickf almanach Kytka, na němž se opět poďlel i autorsky
(1836.38). Některé jeho písně zlidověly (Pěk,lě na choilniček zdiil mi měst-
čeh...; Nad Berounkou 1nd Tetínmt.:..).

Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf torty oblíbenfch
ewopskj,ch oper (mi. Méhul'Josy' a bratží jeho; Mozart, Kouzelndtlétna),
tako Škroupfrv [bretista se podílel na první prlvodní české opeňe Drátenlk
(prem. 1826). Je to dvouaktová hra se šťastnJrm koncem, umístěná do ku-

rlr 
cH

o.*uo" prosďeď leského 
venkovského města,. ie.hož pŤirozeoou součástí

le i lidová postava srovenského dráteníka. Dďší Škroupovy a Chrnelenského
,noerv 

Otdfich a Boženairazs) 
" 

Lifušiy s atek (L832) byly pokusern o ná-

:.ffii hilil; ;peuon*; víznb ici.': .il"o: lyriěnostÍ' podobně iako

Chmelenského rozsáhlá ;;-"Ď ;fu;tci Čechovi Ltiska Čechol:a.

Prokop Chocholoušek
/ t8te-1864/

RadikálnědemokratickfnovlnáÍasp|soyate|.Autorromant|cké
historické e,o"y 'l.]iíJ .liio'rcJ.nskfch děiin, známf l iako

catirik.

Naroďl se 18. 2. 1819 v Seďci u Seďčan iako syn ševce..Začal studo-

vat na gymnáziu ' P;;;p. nnomÝ nedosmtek nusil studiun pierušit.

odešel pak do ltálie, v i;í""ě k'á."e studovalchirurgii, cestoval po Bďká-

ně, a když se vrátil d;;;;il-Jíd""év.Seďrci a.v Praze a věnovď se lite-

fatďe a žurnalistice. vi l ilá vydáu1l humoristické sborníčky Ko-

courhotl,v r. 1848 p"ri.i"lj r".ar.y, v letech .1849-51 
reďgoval radikáloě

demokratickf r,oz,et,,i,:i;|iii'á p* tuto činnost byl po ieho zastaven!

vězněn. od r. 1855 zit * u,"oov8 statku v Horní Bystiici u Tamova

v Polsku, kde byl ;,to.plilti"tv pťť:lÝ internován, v l. 1859-61 opět

v Sedlci pod policei,,i. á"nr.a"*-p"čátkem 6o. let se mohl wátit k žurna-

listice, pracov"r u ,"a"i.J"il.li;..i Č"' a Hlas, kde se spčátelil s Janem Ne-

;áJ. ŽemÍe| 5.7. L864 v Naděikově.

V Chocho1oušk*Ý#č'tá" "" 
sá"aouno živoo se často ozjvala spole-

čenská satira, v pr"a,"uoí.,eoi době ieště vzágrÉ. V postavách wchnosten-

skfch uiednlkir, šl""il;,.;;k*istrÍr, domácích párrtr a obchodniktr napa-

dďa feudálnt pčežitky 
" 

,oiiaoi nerovnost, ptot;tovala proti moci peněz,

rodovfch vfbod nebo ; 
-J'íh" 

'""avení, kritizovala měšťáckou toubu po

-o"*" 
" 

oe'odoi neuvědomělost.
Těžištěm cr,o"uoroostii" Jrr" i" ni't*ická prÓza,-na p.*:,p::í.:"h.-

tá, chvatně p,-e, oyplíuii.1.' "er.av 
málo.obratná. V povídkách a romá-

nech z české historie, ť'"'ffiilfiiei poanrtit pŤíklad Tyltrv, piipomírral

Chocboloušek bÝ"ď* !í't*ci českého státu (Dcera Otakar.otla; PŤioitan'

hmet stato1ta;slyl, ;elo .isie"utiré panovníky- ipou,nn; Soběslatl) a doby'

kdy se narod doveai-u'iJi_""pra.et!n'.{<nza . Ústy svfch postav

vfmluvně uiir prospeď"l..-e* n'.'.éh:liŠ a otevreně btásal iako ieden

z má|aautor{r i u aoue-o#ou*eno absolutismu io revoluci r. 18+8 ideály

.uouoav a rovnosti (|an PancéŤ,I85l), .
Po celou aoto ,ue tí"r.nooiáiiosti.psa1 novídkv ze života a dějin iižních

SlovanÍr, k nimŽ ho inspirovaly iednak zptávy o leiich současnÝch boiích

l l0
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ploti TurkÍum, jednak jihoslovanské náro4ní zpěvy. V l. 1862-63 spoiil
tyto své prárce v trojdílnf cyklus Jďz. Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedí piíÍkladnf svět, kde svoboda je nejvyšší hodnotou a ieit x.lta
neivětším neštěstím, kde prvním mravnírrr piíkazem je blaho vlasti. Monu.
mentďizovanrj,hajdut nebo černohorskf iunák, pro nějž se boj za svobodu
stď smyslemr života, je nejčastějším hrdinou. Jeho state&tosi, smysl pro
čest, hrdost ar obětavost jsou oslavovány jako vfkvět vlastností lidu, s níml
jsou tito hrďinové pevně spjati. Do pŤíkrého kontrastu k slovanskému světu
volnosti a dermokratičnosti je stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovanj,
Životem a rnrravy tureck ch okupantťr. Umělecká ričianost lihu spočivá
v celkově vzmršeném charakteru zobtazeni se vznešenjrrni pÓzami jo,."u,
slavnostď inttonací větn vjrazy citové zaujatosti, četnjmi áutorov mi ko-
mentáňi, čečnrickjmi otázkami 6 2yqtáními. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prolstčedky jihoslovanské brdinské epiky, napf. konstantní epireta,
ustálená rčenií, kompoziční schémata.

Boleslav Jablonskf
/  7,81,3 -  1 ggr /

sent|memtatlst|ckf básník' tvťrrce lyr|ckého cyk|u Písně m||ostt.
Jeho vlasftenecké, m|tostné a didaktické veršebyly v t9. sto|etÍ
ve|m| obl|íbeny a často se opisova|y do památníkrl.

Vlastním jménem Katel Eugen Tupf. Pocháze| ze zboiŽné rodiny
jihočeského roilnÍka a mlynáťe (narodil s" i+. t. 1813 v Kardašově Řečici),
studovď v Jinrdfichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premon-
sttátského klášítera na Strahově, btzv jq opustil a studovď frava. Žkhmanr
roďčťr i nouze j ho v r. 1837 pŤiměly k náwatu do kláštera a kJ stuďu teologie,
ieŽ ukončil r. l84l. v |. |837_39 reďgoval s J. H. Pospíšilem almanach
V-esna a s lar.'. Pospíšilem Květy. od r. 1847 az do smrti (v Krakově
27.2. |88|) b1yl proboštem kláštera premonstrátek a faráčem ve Zvěčinci
u Krakova; postupně získával uznání potskfch kulturnÍch kruh i rí'zné
církevnÍ hodnolsti.

Mlaďstvá tvcorba Jablonského (Bdsně' l84l) patiila většinou k běžnému
typu sentimentalistické poezie 30. let. Charakterizuje ji procÍtěnf tÓn,
vlastenecká temdenčrrost, často spojovaná s historicklmi motivy (uasel
rť! .dob! země, české), ďdaktičnost, kult slovanského dávnověkri (epictÝ
crk!9 rtí zlatté zllag), v lyrice menši traďč:rí formy (Óda, aělka,;i*o),
zaměŤeníaa sp<olečenskjl zpěv a deklanaci. Pťrvodností a hloubkouiyricke-
ho prožitku vymiká v této sbírce dvacet básnÍ, woiících dvoudílnf cyklus
Písně milosti. V5yrostly z konfliktní osobnl situace autoťovy v r. 1837, kdy se

J
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orávě ve chvíli svého citového probuzení a milostného sbližování s děvče.

iem (Marií Pospíšilovoď"r"lr "a'ott' 
na 1or1|lní 

světskÍ'život. Básník se

snaží odhmotnit 
" 

pr*í"si. ."t'| piirozenf Ť.í''', 
že ho pŤevede do slov

a pŤedstav, vyzpIvá,"ia""-ri""i" spojenrm s vlasteneckÍmi a náboženskjnri

l,;'* r" * ,íiiz.,i" , K;l á, préaevsrm však s určitou tradiční složkou

;ffi; iil*', í niz l*r""í:i'.auy"á neieden obraz i vfraz vlastnlho

vnitťního napětí a 
" "ÍŽ;i;áiuie 

vzáiemně se prostupuiícl symboliku

náboženskou a erotickoJ .;"""ki staroákonní Písně Šalomorrnovy, staÍo-

české lyriky i lidové kí"Jť."Jj písně; symboly iako: rÍrže, lilie, perlra).

Tíhne k světskému poru teto tradi.ce, v jeho poezii ie pňítomna živá' tělesná

bvtost: ,,ona žiie, o""; č;ti.,,,a, t.y^l*31o mé, pro mé potěšení - /

iii Jí není!.. V$raz bolásti nad ieií ztrátou patŤí k básnicky ne|silněiším

moment{rm cyklu; zde il l"é íviáďil rozpor mezi svou touhou amezi

danou skutečnosti, mJzo"il"zl.il" tuto touhu naplnit. (odtud Lze w-

světlit, proč se J.uton.xi - n"ar"-r.r1vfch Pamětí - stď spolu s Máchou'

I-angrem a Neuest'm.',,t,!,i"... -oauoine 
mládeže 40. let.) JablonskÝ

nakonec Ťeší tento ,o-"oíi.ry konflikt ne.vzpoutou' nfbrž rinikem do snu

i.'o, xa" se jeho duše seide s duši Mariinou.

V dďších vydáních ;;;J rozmnožoval autor hlavně oddíl didaktické

poezie Motldr,,, o,,o,,1pž]1"io-"".s",.-ušÉpuiící ,,synovi.. ,,pověr prosté

náboženství.., lásku t"iiá"í,-"r"'ti, nriroďg'a práci, spojovaly.praktické

humánní zásady ki"-é;;;il "i"..."Lr.y-i 
idelemi. Tím se JablonskÝ -

podobně iako mnozí ;i,,iou,o"."stí literáti, zvbltě z iad kněžstva - hlásil

k pčíkladu pozdně 
",'L.i'r.en. 

kněze-učence Bernarda Bolzana, kterf

jako základní -"'áI"Í.;;;; kŤesťanswí vyzdvihl uvědomělou činnost

směŤující k blahu .poi..Á*ii. (Tento prin"iP' promítl Bolzano do-natolik

svobodomyslní,"h pň"l*.;;,.l..uvr od r. tszo' po 15 letech o.usob1í na

pražské univerzitě, oiJ"."*reá a perzekvovin.) Bolzanovskou uaďci

pojímal JablonskÝ *".i.I,u u".*.1-""e.Nerozvíjel ii v zásadnícb sociálních

ideiích(iakoKlácel),ani,neuplatĎovalv.ptakiickémboiiproticírkevní
reakci (|ako Havlíček).iJh" p"i"ir 

"an*:d19 
obzoru neyÍboiného vlaste-

neckého liberalismu iii"".*"li.*", poďebám školy i církve. Jeho Básně

(včetaě Písď milosti, ;l'ž;;kkáy poatrtro''ala složka rezigrrace a víry)

patŤily po několik generací k rozšlťené, často vydávané četbě.

BohdanJelínek
/1851-187L/

PŤeděasně zemňe|f současník Iumírovctl, autor povÍdek.: 
:l'..:i:h

láskách, eplk a predeviím básnik nátadové a intimní lyriky' poezle

,,lásky a upomínky...

!

t;
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právě ve chvíli svého citovébo probuzení a milostného sbližovánl s děvče-

|# (^{"'il P*pisito'oď,r"tl naroktr na normální světskÍ. život. Básník se

snaží odhmot.,it 
" 

pr.nt,,lit 'Ái pto'enÝ cit tim, že bo pievede do slov

a pŤedstav, vyzpívá,"ia.J.i^;" spoienrm s vlasteneckjtni a náboŽenskjmi

ci.ty. To ho sbližuie ' K;l ;;, préaevstm však s určitou tradiční složkou

duchovní lyriky, v 
"íž 

i""bl";;iío&rÍv| nejeden obraz i vjraz vlastního

vrritiního napětí a 
" 

#;i;;;;iuie vzáiemně se prostupuiící symboliku

náboŽenskou " 
..oti"toJ 

"""kí 
siarozákonní Písně Šalomounovy' staÍo.

české lyriky i lidové kr;b"Jj písně; symboly iako: rirže, lilie, perla).

Tíhne k světskému por,.r teto t."aice, v jeho poezii ie piítomna Živá',-tělesná

bytost: ,,Ona Žiie, o"".nrae *t,i,ia, l. ̂ ,*^y pro mé, pro mé potěšení - /

již Jí není!.. V$raz uolisti nad ieii ztrátou patŤí k básnicky nejsilněiším

moment m cyklu; zde;il;hj vviádňil rozpor mezi svou touhou a mezi

d,anou skutečností, kteJzn.l.zl";" tuto touhu naplnit. (odtud |ze vy.

světlit, proč se J"uto,',ti - p-"ar" riic9vÍch Pamětí - stď spolu s Máchou'

Langrem a Nebestym-,,,h!,i"-.. -odboine 
mládeže 40. tet.) JablonskÝ

nakonec češí tento ,o."ííi.ti, konflikt ne.vzporuou' nfbrž rinikem do snu

o-.aii, kde se jeho duše seide s duší Mariinou.

V dalších waa'i"u nalJ-,o,*,,ožoua1 autor hlavně oddtl didaktické

poezie Moudro,, o,,o,,íi]j"t'" "*s., -vštěpující ,,synovi.. .pověr prosté

náboženství.., lásku t".ri.a.i',-'r*ti, nrir9ď1 .a 
práci, spoiovaly.praktické

humánní zásady ki..é;;;;; ui"'.."".ty-i idelemi. Tím se Jablonskf -

podobně iako mnozí ii',ioi,o""ostí literáti, zvláitě z Ťad kněžstva - hlásil

k piíkladu pozdně o,ui..i,ter,o kněze-učence Bernarda Bolzana, kterÍ'

jako základní *o,ar"i p.i'.lp kŤesťanství vyzdvihl uvědomělou činnost

směťu|ící k blahu ,p.i.!"*ii. (Tento p.in?P- promítl Bolzano do'natolik

svobodomysl,,y.u pr"i'."',;';'i oa r. težo, po 15 letech pirsobení na

pražské univerzitě, ..""i" 
,"*rčen 

a perzekvovt.) Bolzanovskou traďci

pojímal Jablonskf ,,".i"i,u u" o*."""j. Nerozvíiel ii v zásadních sociálních

idejícb (iako Kláce1),."ii,.,..,pt"'r1oval v ptaktickém boii proti církevní

reakci (iako Havreetl. íi" p";.ii"ap"vídá1o obzoru nevj'boiného vlaste-

neckého liberalismu ii,""^*"li.'"", potňebám školy i církve. Jeho Básně

(včetně Písní milosti, ;;hž *. i""táv poatrhovala složka rezigrrace a víry)

patŤity po několik g".,".a.t k rozšíťené, často vydávané četbě.

BohdanJelínek
/1851-1874/

PÍeděasně zemňe|f souěasník lumírovcti, autor PoYid k.o smutnfch

|áskách, ep|t a predlel.šilLá'nil. náladové a intimní |yriky, poezle

,,lásky a upomÍnky...

proti Turktrm, jednak jihoslovanské náro4ní zpěvy, Y l. t862-63 spoiil
tyto své práce v trojďlnf cyklus Jl&' Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedí piíkladnf svět, kde svoboda ie nejvyšší hodnotou a jeji zttáta
největším neštěstím, kde prvním mravním pŤíkazem je blaho vlasti. Monu-
mentďizovanf hajduk nebo černohorsky junák, pro nějŽ se boj za svobodu
stal smyslem života, je nejčastějším hrdinou. Jeho statečnost, smysl pro
čest, hrdost a obětavost jsou oslavovány jako v květ vlastností lidu, s nírr,ž
jsou tito hrdinové pevně spjati. Do pŤíkrého kontrastu k slovanskému světu
volnosti a demokratičnosti je stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovan
Životem a mÍavy tureckj'ch okupantťr. Umělecká ričinnost Jihu spočívá
v celkově vzrušeném charakteru zobtazeni' se vznešen;|rmi pÓzami postav,
slavnostní intonací věty, vltazy citové zaujatosti, četnfmi autoroq|rni ko.
mentáii' iečnickjmi otázkami a zvoláoími. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prostiedky jihoslovanské hrdinské epiky, napč. konstantní epiteta,
ustáIená rčení, kompoziční schémata.

Boleslav tablonskf
/  1 ,8L3 -  18 8I  /

SentImentalist|ckf básník, tv11rce Iyrlckého cyklu Písně m||ostl.
Jeho vlastenecké, mi|ostné a didaktické verše byty v |9. sto|etí
ve|mi ob|íbeny a často se opisovaty do památníkri.

Vlastním jménem Karel Eugen Tupf. Pocbáze| ze zbož'né roďny
iihočeského rolnika a mlynáie (narodil se 14. l. 1813 v Kardašově Řečici),
studoval v Jindňichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premon-
strátského kláštera na Strahově, brzy jej opustil a studoval práva. Zklalrrání
rodič.Ír i nouze ho vr.|837 pŤimělyknáwatu do kláštera a ke studiu teologie,
iež ukončil r. l84l. V l. 1837_39 reďgoval s J. H. Pospišilem almanach
Vesna a s Jar. Pospíšilem Květy. od r. 1847 až do smni (v Krakově
27.2. |88l) byl proboštem kláštera premonstrátek a faráčem ve Zvěňinci
u Krakova; postupně získával uznání polskfch kulturních kruh i r zné
církevní hodnosti.

Mlaďstvá tvorba Jablonského (Bdszě, 1841) patŤila většinou k běžnému
typu sentimentalistické poezie 30. let. Charakterizuie ji procítěnf tÓn,
vlastenecká tendenčnost, často spojovaná s historickjmi motivy (uesel
Tfi doby země české)' ďdaktičnost, kult slovanského dávnověku (eprickf
cyklus Tii zlaté vlasy), v lyrice menší tradičnÍ formy (Óda, anělka, pise'l),
zaměťení na společenslf zpěv a deklamaci. Pťrvodností a bloubkou lyrické-
ho prožitku vyniká v této sbírce dvacet básní, tvočících dvoudílnf cyklus
Písně milosti, Vyrostly z konfliktď osobní situace autorovy v r. 1837, kdy se
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Narodil se 2l. 6. 185l v Cholticích u Hečmanova Městce jako syn

hraběcího komorníka. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové odešel
do Prahy na medicínu. Plicní tuberkulÓza, kterou trpěl od chlapeck:|,ch let,
odvedla ho ze studií, krátce byl poštovním riňedníkem. Zemie| v rodišti
|9. 5. 1874. Publikoval časopisecky již jako gymnazista koncem 60. Iet,
v Praze patiil do piátelského uměleckého kroužku, jehož členy byli Jelin.
k v hradeckf spoluŽák A. Jirásek, J. Vrchlick1|', prozaik 

" 
po"áě1i-p'of.,o,

medicíny J. Thomayer, básník a pňekladatel české poezie ao nemeiny
G. D rfl a malíii M. Aleš a E. K. Liška. Tito pčátelé po.',elili J. Vrchlického,
aby z Jelínkova díla, dochovaného jen v časopisech a rukopisech, počídil
knižní vfbor. Vrchlickjm uspoťádané Spisy B, Jelínka ,i,r,m i prozou
(1880) znovu na počátku 80. let vyvolaly značnj' ohlas'

Jelínkovo básnické ďlo zčásti odpovídá dobovym vlastnostem ruchovsko
-lumírovské, někdy i májovské tvorby: ve vlastenecké lyrice, v balad,ách
o zmarněné lásce a kráse, v orientálních a exotick ch látkách, v epice s ná-
měty sociálními a v básnÍch s ději z evropsk]ich osvobozeneckfch bojťr.
Jeho nejvlastnější doménou je čistá lyričnost; v době, která málo pěstovala
intimní lyrickf projev, lezatižen! ani rivahovostí, ani snahou po zobecnění
osobních pocitťr, ani sociálním či jakfmkoli jin1irn protestem, odráží se
Jelínkova kťehká milostná a náladová lyrika znatelně od svého okolí.
Žánrovou obdobu generačrrí má zčásti jen v lyrice J. Golla (pozdějšího
profesora historie) z počátku 70. let. Jetínek se sám nazjrval básníliem ,,íásky
a upomínky... Láska je nejčastějším námětem jeho lyriky: v milostnfch
vyznáních' v kresbě milované osoby nebo milostného zážitku, v projevech
erotické touhy, očekávání, vfčitky, stesku, zklamání. Pojmenovirí ,,upo-
mínka.. se rovněŽ vztahuje k námětové oblasti - Jellnkova metan"t,olicru
nebo ironická upomínka se obrací jak do minulosti, tak do budoucnosti
v pčedtuše vlastního nešťastného osudu - a jako ,,upomínku.. Ize charakte-
rizovat i styl Jelínkova lyrického projevu. Vše je tí8eno jakoby s prostolo-
vjm odstupem, kteq odstraní podružnosti a dává měkce vystoupiiněkotika
opěrnjm bodťrm, pojmenovan m s velkou risporností vjrazovou a pňitom
se schopností navoďt konkrétní smyslov1i dojem barevnosti, tvaru, pot'yu.,.
Náladovost Jelínkovfch veršťr - spjatjlch rj,mem nápaditjm ve zvuku
i formě - do značné míry spočívá také v hudebnosti pravidetnfch písĎovfch
strof s meloďckjm spádem. V Jelínkově nevelké povídkové iroze, ouvytte
vyprávějící o smutn ch láskách, se v jiné podobě uplatřuje prio'"ip '.,po-
minky..: vyprávěč zpětně pohlíží na uzaviené osudy a udrílosti, 

"eiáí 
lo-

mentuje minulé, již odezněIé děje vzhledem k některému z jejiěhuyvát1rcn
a dosud piítorrrn]fch činitelťr. Takto je konstruována povídka o ouit;n-
ském' p Lběh životního ztfoskotání chudého vysokoškolríka, nešéastně zemi-
lovaného do citově prázdné vdané Ženy; po.,tdk., označil J. Vrchlickf za
unikum soudobé české prÓzy.

František Věnceslav JeŤábek
/L836-18s3/

DramatikzobdobiProzatímnÍhodivadla,autorprvníhočeského
sociá|ního dramatu Služebník svého pána.

Narodil se 25. l. 1836 v Sobotce, do gymnázia chodil v Chomutově'

Mladé Boleslavi, Praze a Jičíně, od r. 1854 studoval bohosloví v Litoměči-

cích, za d.na roky nato pŤešel do Prahy na filozofii. Stal se profesorem historie,

filologie a estetiky; od r. 1863 učil na pražskj'ch stňedních školách' nakonec

na mlstské Vyšší dívči škole. R. l8?9 získal doktorát filozofie a o pět let

později se bezrispěšně pokusil o habilitaci na pražské univerzitě prací
.Star 

doba romaitickéhi básnictzli (1883). Ptrsobil i iako novirráň, a to od

r. 1857 v Pražskfqh novinách, od r. 1861 v Národních listech a v |. 1867 až

77 ve staročeském Pokroku; r. 1870 byl zvolen za poslance zemského sněmu

Českého královswí. Zemiel 3l.3. L893 v Praze.
V mládí psal básně, pozděii se soustiedil téměň vfhradně k dramatické

tvorbě. zaunaromantickjmi historickÍmi dramaty, vfrazně|šího ottl1u

dosáhl až dvouaktovou nrietou nazvanou Veselohra (prem. 1862). v dď-

ších veselohrách, z nichž neirispěšněiší by|y Cesty rsežejného míněni (L866),

p"a"rir" se mo iiž zapojitdo konvenčrrího rámce i satirické šlehy na bystŤe

ldpo"o,ou*é neduhy českého politického a společenského života. Nei-

vÍznamnějším dítern leňábkovjm se stala hra Služebník soého pdna Gren.
tázo;, ieáine jeho vážné drama se soudobou tematikou, zab1ivající se

"ya{á"xto" 
bezohledností moderniho továmíka. Ječábkova hra pčiveďa

ténto sociální námět poprvé na české ieviště, a již v tom je její vfznam

historickf. Hodnota áita os"t nespočívá jenom v obsahovém pŤínosu

a v dobové aktuálnosti. I když se v technice hry uplatůují leckteré kon-

venční romantické postupy (děiová role náhody, efektní citovost sityací)'

není to na piekáŽku ani psycbologické hloubce a pŤesvědčivé reálnosti

hlavních .otiot,, ani dramatické propracovanosti a vyhrocenosti konfliktu

mezi geniálním vynálezcem elektrického suoie Buďlem a jeho vykočisťo-

vateleá, továrníkem Dornenkronem. Hra vrcho1í scénou, v níž se továrník,

kterf privě ukradl Budilovy nákresy, náhle octne pÍed mrtvolou vyná|ezce,

zastieieného v čele vzboďenfch dělrríkir. SluŽebník svého pána je dí1o ve

své době umělecky mimoňáďné a je možno ho povaŽovat za neizdaŤileiší

české sociálrrí drarna 19. století. Pozdější náwat Ječábktrv k historické te-

matice neznamenal iiŽ pro české drama podstatnější pňínos, i když jeho.hru

Syn čta:ěka čili Prusoaé o Čech ch rohu 1757 (prem. 1878) soudobá kritika

velmi oceĎovala.
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Narodil se 2l. 6. l85l v Cholticích u HeÍmanova Městce jako syn

hraběcího komorníka. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové odešel
do Prahy na medicínu. Plicní tuberkulÓza, kterou trpěl od chlapeck: ch let,
odvedla ho ze studií, krátce byl poštovním ričedníkem. Zemie| v rodišti
|9, 5. L874. Publikoval časopisecky již jako gymnazista koncem 60. let,
v Ptaze patŤil do piátelského uměIeckého kroužku, jehož čIeny byli Jelín-
kťtv hradeckf spolužák A. }irásek, J. Vrchlickf, prozaik a později profesor
medicíny J. Thomayer, básník a pčekladatel české poezie do němčiny
G. D rfl a malíii M. Aleš a E. K. Liška' Tito pťátelé pověčili J. Vrchlického,
aby z Jelínkova díla, dochovaného jen v časopisech a rukopisech, počídil
knižní vjlbor. Vrchlickjm uspoťádané Spisy B. Jelínka z:iršern i prÓzou
(1880) znovu na počátku 80. let vyvolaly značn1i ohlas.

Jelínkovo básnické ďlo zčásti odpovídá dobov:fm vlastnostem ruchovsko
.lumírovské, někdy i májovské tvorby: ve vlastenecké lyrice, v balad,ách
o zmarněné lásce a kráse, v orientálních a exotick: ch látkách, v epice s ná-
měty sociálními a v básních s ději z ewopsk ch osvobozeneckjlch boiťr'
}eho nejvlastnějšÍ doménou je čistá lyričnost; v době, která málo pěstovala
intimnÍ lyrickf projev, nezatižea! ani vahovostí, ani snahou po zobecnění
osobních pocitťr, nni gggiálním či jakjmkoli jinjrm protestem, odráŽí se
JelÍnkova kiehká milostná a náladová lyrika znatelně od svého okolí.
Žánrovou obdobu generačrrí má zčásti jen v lyrice J. Golla (pozdějšího
profesora historie) z počátku 70. let. Jelínek se sám nazjrval básníkem ,,lásky
a upomínky... Láska je nejčastějším námětem jeho lyriky: v milostnjlch
vyznáních' v kresbě milované osoby nebo milostného zážitku, v projevech
erotické touhy, očekávání, vj'čitky, stesku, zklamání. Pojmenování ,,upo.
mínka.. se rovněž vztahuje k námětové oblasti - Jelínkova melancholická
nebo ironická upomínka se obrací jak do minulosti, tak do budoucnosti
v pňedtuše vlastního nešéastného osudu - a jako ,,upomínku.. Ize charakte-
rizovat i styl Jelínkova lyrického projevu. Vše je líčeno iakoby s prostor'o.
vjn odstupenn, kte4f odstraní podružnosti a dává měkce vystoupiiněkolika
opěrnlrrr bod{rm, pojmenovan rn s velkou risporností v1irazovou a pňitom
se schopnosti navoďt konkétnÍ smyslov' dojem barevnosti, tvaru, pot'yu.l.,
Náladovost Jelínkovfch verštr - spjatfch rymem nápaďtjm ve zvuku
i formě - do značné míry spočívá také v hudebnosti pravidelnfch písůovfch
strof s melodickjm spádem. V Jetínkově nevelké povídkové prozé, obvykle
vyprávějící o smutn:Ích láskách, se v jiné podobě uplatĎuje princip ,,upo-
mínky..: vyprávěč zpětně pohlíží na uzavŤené osudy a události, ''etoy io-
mentuie minulé, jiŽ odeznělé děje vzhledem k některému z jejich tyvát1rcn
a dosud pčítomn1fch činitelťr. Takto je konstruována povídka o Duitin-
skhl' p íběh životniho ztroskotání chudého vysokoškoláka, nešéastně zami-
lovaného do citově prázdné vdané ženy; povídku označil I. VrchlickÝ za
unikum soudobé české prÓzy.

František Věnceslav JeŤábek
/L836-18s3/

DramatikzobdoblProzatímníhodivad|a,autorprvníhočeského
sociálního dramatu Služebník svého pána.

Naroďl se 25. 1. 1836 v sobotce, do gymnázia chodil v Chomutově,

Mladé Boleslavi, Praze a Jičírrě, od r. 1854 studoval bohosloví v Litoměči-

"ích, "a 
d.,a roky nato piešel do Prahy na filozofii. Stď se profesorem historie'

átotági" 
" ",t"tiky; 

od r. 1863 učil na pražskj'ch stŤedních školách' nakonec

na mÉstské Vyšší dívčí škole. R. 1879 získal doktorát filozofie a o pět let

pozděii se bezrispěšně pokusil o habilitaci na praŽské univerzitě prací

btará doba romaitickéhi bdsnictz:í (1883). Pirsobil i jako novináŤ, a to od

r. 1857 v Pražskj.ch novinách, od r. 186l v Národních listech a v |. |867 až

77 ve staročeském Pokroku; r. 1870 byl zvolen za poslance zemského sněmu

Českého království. ZerrĚe| 3l.3. 1893 v Ptaze.
V mládí psď básně5 pozděii se soustčeďl téměi vfhradně k dranatické

tvorbě. Zaělna| Íomantick'mi historickjmi dramaty, v$razněj šího ohlasu

dosáhi až dvouaktovou blíčkou nazvanou Veselohra (prem. 1862). v dal-

šich veselohrá ct^, z nicbž neirispěšnější by|y Cesty zseíejného míněni (L866)'

poax.'ro se mu iiz zapojitdo konvenčního támce i satirické šlehy na bysďe

idpo"o,ou*é neduhy českého politického a společenského života. Nej-

vÍLamnějším dílem Jeňábkovj'm se stala hra Služebník soého pána (prem.

tázo), ieáine jeho vážné drama se soudobou tematikou' zablvaiící se

vydňiáušskou bezotrledností moderního továrníka. Jeiábkova hra piiveďa

tento sociální námět poprvé na české jeviště, a již v tom ie lejí vfznam

historickf. Hodnota dtla vsat nespočívá jenom v obsahovém pčíoosu

avdobovéaktuá lnost i . IkdyžsevtechnicehryuplatĎují leckterékon-
venční romantické posťupy (dějová role náhody, efektní citovost situací)'

neď to na pňekážku ani psychologické hloubce a piesvědčivé reálnosti

trlavních -ďtiot', ani dramatické propracovanosti a vyhÍocenosti konfliktu

mezigeniálnímvynálezcemelektrickéhoscojeBudilerrajehovykoŤisťo-
vatelet, továrnÍkěm Domenkroneur. Hra wcholí scénou, v níž se továrník,

tteri, prave ukraď Budilovy náktesy, náhle octne pňed mrwolou vynálezce'

zastieieného v čele vzboďenfch dětníktr. SluŽebník svého pána je dílo ve

své době umělecky mimočádné a ie možno ho povaŽovat za nejzdatileiší

české sociální drama 19. století. Pozděiší návrat Jeňábk{rv k historické te-

matice neznamenal jiŽ pro české drama podstatněiší pŤinos, i když jeho hru

$n čtwěka čili Prusulb zl Čech ch roku 1757 (prem. 1878) soudobá kritika

velmi oceĎovďa.
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Ne|proslulejší hlstor|ckf romanoptsec a povídkáň ěeské tlteratury
|9. století, autor hlstortckfch a pohádkovfch her a dramat
ze soudobého života. Jeho prÓza, zpodobující ce|é etapy národnÍ
minulosti, se vyznačuje I zaujetím pro vzrušené dějlnné chví|e,
i smys|em pro |dylickou pohodu domova; Jiráskovo vyprávěnÍ
vytvá}í dojem světa, kter| je pl.i vší složitost| a konÍiitnost|
pňehlednf a v němž vtádne lidská i dějinná spraved|nost.

Pocházel ze starého selského rodu (otec, pťrvodně tkaďec, provozoval
pekaiswí). Naroďl se 23.8. l85l v Hronově, jedenáctilet.j.pobyl ni,,hanďu..
v něnecké 1.rlint, pak v Broumově navštěvoval nižší. ďíáy nimeckého
gymnázia' pokračoval na českém gymnáziu v Hradci xiaové. Z existenč-
ních ohledtr upustil od záměru studovat na Akademii v tvarnfch umění
a vystudoval historii na filozofické fakultě v Ptaze. Učil v Litomvšli a
v pozdních vzpomínkách (Z m, ch paměti II, č. 1912) pčedstavuje Litámyšt
iako rázovité město, které k němu promluvilo svou pamětí a literárně ho
inspirovalo. Do Prahy pčišel už jako rtznávanf historickf romanopisec.
Pramenné studium, kterému se dostal v Praze na dosab, pak napo-áhďo
jeho prudkému uměleckému vzestupu na piedělu 19. a 20. stoleti. ounovil
osobní styky s M. Alšem, l. V. Sládkem a }. Thomayerem, započaté za
studentsk!'ch let, sblížil se s M. A. Šimaetem, K. V. Raisem a Z. !7intrem
s 4-i reďgoval časopis Zoon). PšIs|ušnici mladšlho pokoleď s vfiinkou
J. S. Machara, J. Kvapila, Z. Nejeďého a V. Dyka pčiitupovali t< 1irestovi
s rezervou, vnímali ho jako zosobnění buďtelského starovlastenectví a lido-
v'.fchovně pojaté beletristiky. Podobné vfhrady vťrči }iráskovi uplatĎovďa
levě orientovaná kritika i později, povzbuzována v tom mj. a:utorovym
postavením ve večejném životě první republiky (stď se senátorem za ná-
rodně demokratickou stranu). |ítn, že první podepsal J. Kvapilem konci-
povanj' maniíest, iímž se čeští spisovatelé v květnu l917 prohtásiti pro státnÍ
saÍnostatnost, utwďl Jirásek v národě svou autoritu podloženou literárnim
díIem. ZemŤel v Praze 12.3. tg30.I po tiráskově smrti bylo jeho ďlo nadále
provázeno lak nekritick1irn uctíváním, tak i paušďizujícím odmítánín.

Do literatury vstupoval počátkem 70. let básněmi, které svědčÍ o jeho
zájmu o lidov:f Život a národní minulost. Vyprávění pomětníkťr, ni. máta-
no, poskytlo mu látku k prvnim rozměrnějším vyprávěčskju dílÍlm (sÉ4.
ldci,l875),Počinaje Poví.dkani z hor (|878) zakládď autor své menšÍ prÓzy
občas i na látce ze současnosti (povídky Petr Kmlnek, 1890; Nc oitrově,
1888). Mezi aimi tq neizdďilejším patčí obrázlgr.vycházeiíct z autorova
zjihlého vzpomínáni na venkovské rodiště. Cyklus drobnfch scégek Čerrui
hodinka (č' 1882-1886) vybavuje dťrvěrné podvečerní chvilky, kdy si

vesničané odpočívají po denní dŤině tím' že povídají a naslouchají vyprá-
vění. Hovorern se osvěží starÍ vÍminkáÍ vzpomínajícÍ na to, jak kdysi hlídal
děvčátko, které se pozděii stalo jeho Ženou, hovorem si rrleví člověk' kte-
rého tlači svědomí, hovor utěší dvě Ženy, které se potkáva!í nad hrobem

dítěte a manŽela.
Na vj'zvy, aby z pŤítomnosti napsal velkj,román s pčíkladnÍm hrdinou'

odpovídal Jirásek vyhfbavě. Proti opakované kritice historické beletristiky
jako nečasové namítl, že českf tid potňebuje historickou četbu. Na v.jtky

o ,,rrerealističnosti.., nepravdivosti historického románu reagoval prohlou-

ben m pramennjm studiem a uvolněnou stavbou. V děiinách hledal hyb-

nost a velikost, které postrádal v pÍítomnosti. Práci historického beletristy

chápal jako ,,malbu.., která se ,,nedá zapudit a zničit tÍeba sebevěrnějším

malováním všední a spfosté pčítomnosti... v li k monumentalizující ,'mal-
bě.. prozrazuie autorovo zalíbení v dobách českého vzepětí a sfly, v hu-

sitství a v obrození, v čase pobělohorském pak zájem o selské vzpoury
a o lidi, kteŤí navzdory pronásledování slouží potlačované české kultďe
(Skdly, č. 1886). Jiráskovo umění spočívá v tom' že vzrušené děje, bojová

stčetnutí a myšlenková hnutí vybavuie lidskou dťrvěrností, že je spojuje
s obyčejnjmi lidmi, s jejich vztahy azájmy, rodinn mi, milostnjrrri a s chví-
lemi idylické pohody.

Povídka pro mládež Z Čech až na konec xlěta (č.1888) učí dobrodružnou
pouť poselstva Jiiího z Poděbrad do Anglie, Španělska a Pornrgďska.
štčedověkému cestopisu, z něhož Jirásek vycházel, dal zdtrvěrĎuiící a zklid-

nělou atmosféru tím' že ieho autora, Šaška z Mezihočí, pojal jako dědečka,
kter'f vzpomíná na největší dobrodružství svj'ch mladfch let a vypravuie
o něm u krbu rodné twze vnímav:llm vnouč"t{rm. Dojem dťrvěryhodného
srozuměď navozuie Jirásek jindy tím, že v prologu vyprávěď dá najevo
zasvěcenou znalost světa, o němž bude ieč, a touhu provázet iín svého
čtenáÍe. Takovf rivod má Filozofská historie (č. 1878); pronikavost děiinné
chvíle se ziišfuie na tom, iak rozčeiila hladinu mďého města a jak zasáhla

do osudir několika taměiších lidí. Litomyšl od dubna 1847 a v prťtběhu

r. 1848 je pčedstavena v protikladnÍ,ch prostiedích a postojích. Mísmí

honoraci vévoď komickf aktuár Roubinek a paní Rollerová, odbojné stu.

dentstvo piedstavují VavŤena, FrÝbort a Špína' Studenti si vymohou odvo-
|áni zákazu a uskuteční maiáles v Nedošínském háji. Hlavní organiátoŤi
studentské slavnosti se pak ričastní politického ruchu v městě i pražskj'ch

svatodušních boďí. Smolď Špfura, nenadanÝ pilnÍ' student a plachf dob-
rák, je na barikádách zastŤelen. Jeho lehkomyslnější a ve všem rispěšněišÍ
druhové Fďbort a Vaviena vyváznou, dovedou své litomyšlské ďvky
k oltáňi, z iednoho jezámožny sedlák, z druhého lékaň. Na službu obecnému
pokrcku mtrže u Jiráska jedinec i krutě doplatit, ďe zato druh n se dostane
od,měny v podobě lásky a pokoiné existence. Šťasmé spočinutí do'ma'
vjmluvnf pot't"a milované dívky bfvají i v historicky neipoďoŽenějšÍch
a látkově nějbohatších JiráskovÝch obrazech vrcholnou odměnou bojovníka
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vesničané odpočívaií po denní dčině tím' že povídajÍ a naslouchaií vyprá-
vění. Hovorem se osvěži starÍ rrjminkáŤ vzpomínajíci na to, iak kdysi blídal
děvčátko, které se později stalo jeho Ženou, hovorem si uleví člověk' kte-
rého tlačí svědomí, hovor utěší dvě ženy, které se potkávají nad hrobem
dítěte a manžela"

Na v!'zvy, aby z pŤítomností napsal velkj'román s pňíkladnjm hrdinou'
odpovídal Jirásek vyhfbavě. Proti opakované kritice historické beletristiky
jako nečasové namítl, Že českf lid potčebuje historickou četbu. Na vltky
o ,,rrerealističnosti..' nepÍavdivosti historického románu reagoval prohlou-

ben]Ím pramerrnj,m studiem a uvolněnou stavbou. V dějinách hledal hyb-
nost a velikost, které postrádal v pňítomnosti. Práci historického beletristy
chápal jako ,,malbu.., kÍerá se ,,nedá zapudit a zničit ďeba sebevěrnějširn
malováním všedni a spfosté pčítomnosti... v li k monumentďizuiící ''mal-
bě.. prozrazuje autorovo zalíbení v dobách českého vzepětí a síly, v hu-
sitství a v obrození, v čase pobělohorském pak zájem o selské vzt'oury
a o lidi, kteií navzdory pronásledování slouží potlačované české kultďe
(Sk ly, č. 1886). Jiráskovo umění spočívá v tom, Že vzrušené děje, boiová
stietnutí a myšlenková hnutí vybavuje lidskou dťrvěrností, že je spojuje
s obyčejnfmi lidmi, s jejich vztahy azájmy, rodinnjni, milostnjni a s chvl-
lemi idylické pohody.

Povídka pro mládeŽ Z Čech až na konec stěta (č, 1888) líčí dobrodružnou
pouť poselstva Jičího z Poděbrad do Arrglie, Španělska a Ponugalska.
StÍedověkému cestopisu, z něhož Jirásek vycházel, dal zdirvěrĚuiící a zklid-
nělou atmosféru tírn' Že jeho autoÍa' Šaška z Mezihoňí, poial iako dědečka,
kterf vzpomíná na neivětší dobrodružstvi sv!'ch mladfch let a vypravuje
o něm u krbu rodné twze vnímavÍm vnouč"t{rm. Dojem dťrvěryhodného
srozuměnl navozuje Jirásek iindy tím, Že v prologu vyprávění dá najevo
zasvěcenou znalost světa, o němž bude ieč, a touhu provázet jím svého
čtenáŤe. Takov rivod má Filozofská historie (č. 1878); pronikavost děiinné
chvíle se ziišfuje na tom, iak rozčeiila hladinu malého města a jak zasáhla
do osud{r několika taměiších liď. Litornyšl od dubna L847 a v prťtběhu
r. 1848 je pťedstavena v protikladnÍ'ch prostiedích a postojích. Mísml
honoraci vévodí komickÝ aktuár Roubínek a paní Rollerová, odbojné stu.
dentstvo piedstavují Vavčena, Frj'bort a Špína. Studenti si vymohou odvo-
|ání zákazu a uskuteční rnajáles v Nedošínském háji. Hlavní organiátoňi
studentské slavnosti se pak ričastní politického ruchu v městě i prďskfch
svatodušďch boďí. Smolď Šptna, nenadanÝ pilnÝ student a plachf dob-
rá,k, je na barikádách zastielen. Jeho lehkomyslněiší a ve všem rispěšněiší
druhové FrÝbort a Vavčena vyváznou, dovedou své litomyšlské ďvky
k oltáii, z jednoho je zámožnÝ seďák, z druhého lékď. Na službu obecnému
pokroku mťrŽe u Jiráska jedinec i krutě doplatit, ale zato druh n se dostane
odměny v podobě lásky a pokojné existence. Šéastné spočinutí doma,
vjmluvnf pohled milované ďvky bÝvaií i v historicky neipoďoženějších
a látkově néjbobatších JiráskovÝch obrazech vrcholnou odměnou bojovníka

Ne|proslulejší historlckf romanoplsec a povÍdkáÍ české ttteratury
|9. století, autor h|storickfch a pohádrovych her a dramat
ze soudobého života. |eho prÓza, zpodobující ceté etapy národnÍ
mlnulosti, se vyznačuje i zaujetím pro vzrušené aěj|nné chvíte,
i smys|em pro idytickou pohodu domova; |iráskovo vyprávěnÍ.
vytváňí dojem světa, kterf je pňi vší složitost| a konflíitnostl
pňehlednf a v němž vládne lidslrá l děiinná spravedlnost.

Pocházel ze starého selského rodu (otec, privodně tkaďec, provozoval
pekďství). Naroďl se 23.8. l85l v Hronově, jedenáctileq pobyl nl,,hanďu..
v německé 'g.|in!, pak v Broumově navštěvovď nizsi. triáy nÉmeckého
gynnázia' pokračoval na českém gymnáziu v Hradci xiaové. Z existenč-
ních ohledťr upustil od záměru studovat na Akademii vftvam!,ch ,,mění
a vystudoval historii na fiIozofické fakultě v Praze. Učil v ťitomyšli a
v pozr|ních vzpomínkách (Z mltch poněti II, č. l9l2) pňedstavuie Litomyšljako rázovité město, které k němu promluvilo svou pamětí a literámě ho
inspirovalo. Do Prahy pčišel už jako uznávanf hisiorickf romanopisec.
Pramenné studium, kterému se dostal v Ptaze na dosah, pa& napom.áhalo
ieho prudkému uměleckému vzestupu na piedělu t9. a 2 . stoleti. ounovit
osobní styky s M. Alšem, l. V. Sládkem a }. Thomayerem, započaté za
studentskfch let, sblížil se s M. A. Šimaekem, K. V. Rďsem 

" 
z..Ýnt""-

!' !ry reďgoval časopis Zoon). PÍis|ušníci mladšího pokolení s vj.jimkou
J. S. Machara, t. Kvapila, Z. Nejeďého a V. Dyka pňistupovali t 1irastovis rezervou, vnÍmali ho jako zosobnění buďtelského 't"'oul",t.o."t.'í 

" 
tido-

vj'chovně pojaté beletristiky. Podobné vfhrady vťrči Jiráskovi uplatrlovala
levě orientovaná kritika i později, povzbuzována v tom mj. autorovym
postaveníE ve večejném Životě první republiky (stď se senátorem za ná-
rodně demokratickou stranu). Tím, že první podepsal J. Kvapilem konci-
povanj'mani'"est, jímž se čeští spisovatelé v květnu 1917 prohlásili pro státnt
samostatnost' utvrdil Jirásek v národě svou autoritu poďoŽenou literamirn
dílem. ZemŤel v Praze 12.3. tg3o.I po Jiráskově smni bylo ieho ďlo nadále
provázeno jak nekritickjm uctíváním, tak i paušalizujícirn odmítánín.

Do literatury vstupoval počátkem 70. tet básněmi, které svědčí o iehoájmu o lidornf Život x nfuqítní minulost. Vyprávění pamětnlkťr, mi. mátei-
no' poskytlo mu látku k prvním rozměrnějším vyprávěčskjm dítirm (Sáa.
ldci'|875).Počínaje Potlídkani z hor (1878) zaklád"l 

"oto. 
své menšl prÓzy

občas i na látce ze současnosti (povídky Petr Kmlnek, 1890; Nc oitrot,e,
1888). Mezi nimi |q nejzdďilejším patÍí obrázk1r.vycMzejicí z autorova
ziihlého vzpomínání na venkovské rodiště. Cyklus arotnlrctr scéaek Čentd
hodinka (č. 1882-1886) vybavuie dťrvěrné podvečerní chvilkn kdy si
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za podstoupené riuapy. Domov, děti, věrná žena piedstavuji pÓl bezpečí
a klidu, protiváhu večejného zápasu a cílevědomého usilování, které JiÍáska
zajimá na dějinách.

Romrin Psohlaoci (č. 1884) začíná scénou rodinné idyly u Kozinťr. Ale
mlad:f hospodái nehodlá zirstat stranou veliké pŤe, kterou vedou Chodové
o svá práva a kterou romrín sleduje v jeií vrcholné etapě. Laminger se
zmocni většiny ukrytfch listin, spálí je, a pak už jen maií odboj ,,psohlav-
c{r... Jan Kozina, donedávna uzavŤen:i v soukromí, stává se nejobávanějším
protivníkem trhanovskébo pána. Usiluje o obnovení chodskj'ch vfsad
cestou iednání, opíraje se o nezrušitelnost historického práva. Naproti tomu
Matěj Piibek vede Chody k ozbrojenému vystoupeni, které je krvavě
potlačeno. Ve všech fázích odboje až po šibenici ptovázi Jana Kozinu
pčipomínka a ričast rodiny. Opakovaně ho staví pied volbu vzdát chodskou
pŤi a vrátit se domťr, nebo vytrvat i za cenu života. Hrrl.i.sky si počíná také
celé Kozinovo okolí, které obrana chodskj,ch svobod stmeluje ve svorné
společenství. Heroizaci chodského venkova, prostj'ch lidí, kteií do krajnosti
usilují o spraveďivou věc, vyjadčuje v závěru Psoblavcťr i spllvání historie
s bájí a s místní tradicí: do roka a do dne umírá Laminger, kterého state&r:i
seďák pňed popravou vyzval na boŽí soud, a Jan Sladkf Kozina žije v paměti
kraje, uctíván jako svat l.

Psohlavci pÍinášejí novou kvalitu do vjvoje Jiráskovy historické prÓzy.
Piedchozí ďla (napč. Na dzlofe aexodském, č. l877i Poklad, č. l88í) sice
iiž také měla hrďnu vedeného smělou společenskou ideou, ale jejich děi
vycházel z milostn ch vztahir, z osobních nástrah a z tajemství. V Psohlav-
cích se poprvé stala osou románového děje společenská myšlenka, která je
stejně nekompromisně obhajována jako popírána. Statečrré akce hrdiny,
kterí' roste ze zkušeností svého prosďedí i vlastního zápasu, provází a násobí
aktivita jeho okolí. Tím se Psohlavci stali vfchodiskem pro autorovy roz-
sáhlé cykly z náfodních děiin.

Epopejní obrys mají Staré potlěsti ěeské (1894). Pčíběhťrm ze starfch kro.
nik zde Jirásek vtiskl básnick a nfuodně povzbudiv patos. ObjemnáptÓza
Proti ašem (č. 1893) nese podtitul List z české epopeje. Zachycuje husitské
revoluční hnutí v l. L4|9-2o jako dramatick:f proces, v němŽ z táborského
náboženského a sociálního radikalismu vzešlo pod vedením Žižkovjm téměň
celonárodní hnutí; jeho nepŤátelé pod vedením Zikmund,ov m podnikají
kťižáckf vfpad proti kacíčs\fm Čechám. Tato fáze hnutí vedenďobranou
národa proti vnějšímu nepňíteli je u Jiráska zjevně naďazena táborskému
radikalismu. (Vypráví o.-ní nejrozsáhlejší stiední část epopeje, vrcholící
bitvou na Vítkově.) Boj Žižky a jeho stoupencťr proti hanobitelirm Husova
odkazu se po porážce Zikrnunda obrací proti zbyljm hrstkám táborsk ch
kněŽí a jejich souvěrctr, kteií se dom šlením některj'ch ,,kacíňsk1!'ch.. iezí
Husovj'ch dostávali na pokraj neznabožství (,,Bože náš, jenž jsi v nás.,)
a sektáčského fanatismu. Jeho obětí se stali zemanská dcera Zdena zHvozd,-
na a kněz Jan BydlinskÍ', ktečí proti volné lásce pěstované v sektě obhaio.

vali tradiční lásku manželskou. Zdena z Hvozdna je jednou z těch Jirásko-
v:Ích postav, iež jsou prokresleny tak, Že iejich moráLrí pevnost a oddanost
ideii ptrsobí životně a věrohodně; děje, které jsou s touto postavou spjatn
ilustrují vnitŤně členité hnutí a ieho yjvoj.

Umění české prÓzy na sklonku století obohatily Jiráskovy kroniky.
V ieiich volné stavbě se mohlo plně uplamit mnohostranné poznání zašlfch
časťr i v jeiich všednodennosti, malebné zpodobení míst a prostoru, idylič-
nost' komika a dtamatickf vzruch i schopnost vyprávění spojovat rÍrznorodé
epizody do jednotícího proudu. Volná kronikáňská kompozice, ke které
tenkrát tíhl realistickj'román obecněji, vycbáze|a u Jiráska ze snahy objek-
tivně charakterizovat dobu na velkém množství osob historickj.ch i smyšle-
n1fch, pŤedvést společensk!'pohyb, ukázat, iak roste z drobnfcb osobních
zkušeností a zájmťr a jak z nepatrn;fch náznaktr klíčí poznenáhlu dějino-
tvorné myšlenky. Z pťrvodního plánu na román Červenf man vznikla

Jiráskova triologie Mezi proudy (č. 1887-90). V ní mají ohnivec krále
Václava IV. a jeho syn postavení sice dťrležité, ale nikoli cenuální. Starj'
ohnivec, hainÝ Šíp, a jeho nevěrná Žena se ocitají mezi dvěma dvory, krá-
lovsk:ilm a arcibiskupskfm, a stanou se nevolnou obětí jejich konfliktu
(Dt.tojí doťlr). Z ohnivcova syna Jana vyroste uspěšnf pomocník krále'
pomáhá mďit riklady církevních a pans{ ch kruhťr proti němu ({yz
ohniz;cďru). Je šéastnlm manželem, prozíravj'm činitelem Václavova dvora
a potěšenjm svědkem vzrirstající moci českého reformního hnutí vedeného

Janem Husem (Do tŤí hlas .)
V pětidílném obraze počátečních fází národního obrozenl F. L. Věk

(č. 1888-1906) je názvem vysunuta do popňedí postava dobrušského
rodáka, kupce a buďtele. Životní pŤíběh tohoto venkovana, kterj. za
pražsk1|'ctr studií prožije zrušení jezuitského ňádu, Mozartirv pobyt' počátky
divadla v Botrdě, seznámí se s V. Thámem, P. Vydrou a s mnoha jin1irni

osobnostmi pražské kultury a vlasteneckého světa, touží věnovat se hudbě
a divadlu, ďe posléze zakotví v rodném městečku, nemá v kronice ien
vj.znam látkově slednocující. F. L. věk se yťrči pražskému prostiedí umě.
leckému a vědeckému uplatrluje napŤed jako okouzlenf obdivovatel,
postupně pak jako člověk, kterf si uvědomuje pŤednosti useďého a prosté-
ho venkovanství pčed obtižnou i krajně riskantní existencí sv1ich praŽskj'ch
druhťr a pňátel (která je demonstrována jmenovitě na V. Thámovi). Úděl
vyrovnaného a šéastného Věka není vyvázán ze svízelťr času. VyhoŤí' a sotva
se vzchopí z prrrní pohromy, pňivede ho státní bankrot téměč na mizinu.
Na rozdíl od pŤítele a soka v lásce V. Tháma má ovšem F. L' Věk plnou
oporu i porozumění ve vlastní roďně. V páté knize se jeho syn Václav včleĎu.
je do pražskj'ch buditelskfch kruhťr a s nimi sdílí rqdost nad naiízením, které
r. 1816 pŤipustilo češtinu do škol a riŤadrl. Četné osudy mnoha postav
i ieiich milostné piíběhy jsou rozloženy v jednotlivfch dílech F. L. věka
tak, aby charakterizovaly rozmanitá prostÍedi, společenské proměny
a myšlenkové proudy sledovaného ptrlstoletí. - Svťr| obraz pozděiších
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za podstoupené ritrapy. Domov, děti' věrná žena piedstavuií pÓl bezpečÍ
a klidu, protiváhu veňejného zápasu a cflevědomého usilování, které tiráska
z.ajtná na děiinách.

Román Psohlaoci (č. 1884) začíná scénou 1or|inné idyly u Kozinťr. Ale
mladf hospodái nehoďá zťrstat stranou veliké pie, kterou vedou Chodové
o svá práva a kterou román sleduje v její vrcholné etapě. Laminger se
zrrrocní většiny ukrytfch listin, spálí je, a pak už jen maÍí odboj ,,psohlav-
cťr... Jan Kozina, donedávna uzavÍenf v soukromí, stává se nejobávaněiším
ptotivníkem trhanovského pána. Usiluie o obnoveni chodskfch vjsad
cestou iednání' opíraje se o nezfušitelnost historického práva. Naproti tomu
Matěi Piibek vede Chody k ozbrojenému vystoupení, které je krvavě
potlačeno. Ve všech fázích odboje ď po šibenici provází tana Kozinu
pÍipomínka a ričast rodiny. Opakovaně ho staví pied volbu vzdát chodskou
pňi a vrátit se domťr, nebo vytrvat i za cenu života. Hrďnsky si počíná také
celé Kozinovo okolí, které obrana chodskfch svobod stmeluie ve svorné
společenswí. Heroizaci chodského venkova, prost''ch li4í' ktďí do krajnosti
usiluií o spraveďivou věc, vyjadfuje v závěru Psoblavc'Ír i spljvání bistorie
s bájÍ a s místní uadicí: do roka a do dne umírá Laminger, kterého statečn!'
seďák pňed popravou vyzvď na boží soud, a Jao Sladkf Kozina žije v paměti
kraie' uctíván jako svatj'.

Psohlavci pčinášejí novou kvalitu do vjvoje Jiráskovy historické prÓzy.
PÍedchozí ďla (napi. Na doože tséoodském, č. t877., Poklad, č. 1881) sice
iiž také měla brrlinu vedeného smělou společenskou ideou, ale jejich děj
vycMzel 2 milg3u g! vztahťl' z osobnÍch násuah a z tajemství. V Psohlav-
cích se poprvé stala osou románového děje společenská myšlenka, která je
stejně nekompromisně obhajována jako popírána. Statečné akce hrdiny,
kter!'roste ze zkušenostÍ svého prosďeď i vlastního zápasu, provází a násobí
alrtivita jeho okolí. Tím se Psohlavci stali vfchoďskem pro autorovy foz-
sáhlé cykly z národních dějin.

Epopejní obrys mají Staré potlěsti ěeské (1894). Pfíběhťtm ze star!'ch kro-
nik zde Jirásek vtiskl básnickf a národně povzbuďq patos. objemaápt6z'a
Proti zlšetn (č. 1893) nese podtitul List z české epopeje. Zachycuje husitské
revoluční hnutí v |. 14|9_20 jako dramatickf proces, v němŽ z táborského
náboŽenského a sociálniho raďkalismu vzešlo pod vedením Žizt<orrjm temer
celonárodnÍ hnutí; jeho nepŤátelé pod vedením Zikmundovjm podnikaií
kčižáckf vfpad proti kacíiskjm Čechám. Tato fáze hnutí vedená o$ranou
národa proti vněišíEu nepiíteli je u firáska zjevně nadiazena táborškému
raďkďismu. ffypráví o.-ní nejrozsáhlejší stÍední část epopeje, vrcholící
biwou na Vítkově.) noj Žizt<y a jeho stoupencťr proti hanobiielťrm Husova
odkazu se po porážce Zikmunda obrací proti zbyljm hrstkám táborskfch
kněžÍ a ielich souvěrctl' ktďí se domfšlením některfch ,,kacíŤsk!'ch.. tezí
Husovfch dostávali na pokraj neznabožství (,,Bože náš, ienŽ jsi v nás..)
a sektáčského farratismu. leho obětí se stali zemansM dcera Zdena zHvozď.
na a kněz Jan BydlinshÍ, ktďí proti voloé lásce pěstované v sektě obhaio-

vali traďčnÍ lásku manžďskou. Zdena z Hv<62661 ie je:dnou z těch tirásko-
vfch postav, iež isou prokresleny tak' že iejibh morálnd pevnost a oddanost

iáeji pťrsobí životně a věrohodně; děje' kter16 jsou s tďuto postavou spiaty'

ilustruií vnitrně členité hnutí a jeho vÝvoi.
Umění české prÓzy na sklonku století 9!6foffilyl liráskovy kroniky.

V jejich volné stavbě se mohlo plně uplatnit mnohostr#lrné poznánl zašlÝch

eastr i v jejich všednodennosti, malebné zP9dobení Írííst a prostorÍr, idylič-

nost, komika a dramatickj'vzruch i schopnoq1 yyprávěrní spoiovat rÍrznorodé

epizody do jednotícího proudu. Volná kronitáňská lkompozice, ke které

t;nkfát tíbl realistickf román obecněji' wc\áze|a u Jirráska ze snahy objek.

tivně charakterizovat dobu na velkém množ61y1 osob lrristorickÍ'ch i smyšle-

nj'ch, pčedvést společenskf pohyb' ukázat, jak roste zz drobnÍ'ch osobďch

zkušeností a zÁjmr.io a iak z neparnfch náanat<tr kÍčÍí poznenáhlu děiino.

tvorné myšle*y. Z ptrvodního plánu na román Č}ervenj' man vznikla

Jiráskova triologie Mezi proudy (č. l887-9o). v ďí maií ohnivec krále

Václava IV. a ieho syn postavení sice dťrležité, ďe ďikoli centr4ln{. Star"Í'

obnivec, hainÝ Šíp, a ieho nevěrná žena se ocitají me}zi dvěma dvory' krá-

lovsk1ilm a arcibiskupskfm, a statrou se rtgygltrglr obětí ieiich konfliktu
(Dt:ojí ilt: r), Z obnivcova syna Jana vYroste rispěššnf pomocnIk krále'
pomáhá mďit riklady církevďcb a panshig5 kfuhltr proti němu (Syz

ih,i,,z,). Je šťastnfm manželern, prozíravlrn činiteldem Václavova dvora
a potěšenjm svědkem vzrťrstající moci česk6hq refornÍrního hnutí vedeného

Janen Husem (Do tŤí hlas,ú.)
V pětidílném obraze počátečrrích fází r619drrirro obrození F. L. Věk

(č. 1888-1906) je názvem vysunuta do popiedí Ípostava dobrušského
rodáka, kupce a buďtele. Živoml piíbě[ 19[919 \venkovana' kterf za
pražskfch studií proŽije zrušení iezuitského iádu, Mozzartťrv pobyt' počátky

áivadla v Boudě, seznámí se s V. Thámeq, P. Vydrcou a s mnoha jinjmi

osolnostrri pražské kultury a vlasteneckéh5 světa, 1gťuží věnovat se hudbě
a divadlu, ale posléze zakowí v rodném městečku, , nemá v kronice ien
vlznan látkově sjedrrocu|ící. F. L. věk se vÍlči pražstskému prostiedí umě-
lickému a vědeckému uplatrtuie napied jako okclouzlenj' obdivovatel,
postupně pak jako člověk, kterf si uvědom1jg pŤednoosti useďého a prosté-

ho venkovanswí pčed obtížnou i kraíně rislarrtrrí exist'tencí svfch pražskfch
druhťr a piátel (která ie demonstrována irrlenovitě naa V. Thámovi). Úděl
vyrovnaného a šťastného Věka není wltázáqze svízelril času. VyhoŤí' a sotva
sě vzchopí z první pohromy, piivede ho tátní bankrrrot téměč na mizinu.
Na rozdíl od pňítďe a soka v lásce V. Thá-a má ovššem F. L. Věk plnou

oporu i porozumění ve vlastní rodině. V páté 1q1ze se jeFho syn Václav včlďu.

ie do pražskÍch buďtelskfch kruhir 4 g nimigdí|í rQdosst nad nďízením' které
'. rsio piiiustilo češtilu do škol a riiac6. Č"t"c . osudy mnoha postav

i ieiicb milostné pÍíběhy isou rozloženy viednotli\rí'ďch dílech F. L. věka
tak, aby charakterizovaly rozrnanitá pbstiedí, sFpolečenské proměny

a myšlenkové proudy sledovaného pulstÍď1. - sdvťli obraz pozděiších
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obrozenskfch Čech - z let dvacátfch až padesátfch . zamfšlď ]irásek iako
',obrazy celého kraie, moderní kroniku.., ne povídku ,,o nějaké osobě či
několika... Ale jenom prvď ďl ,,nové kroniky,, (J nds (č. 1896-1903) nerná
risďedního brdinu a virdčí pňíběh. Ostatní ďi knihy sledujI činnost faráÍe
Regn'era-Havlovického na Náchodsku, v Padolt (Hronově). Svou čtenáÍ.
skou zajímavost těží také z ieho vytrvďé, nenaplněné, pňesto až za hrob
sahající lásky k paní dťrchodřové i z jeho podnikatelsk!'ch nezdarťr a z Íoz.
čarování nad vfsledky vlastniho díla. Kďdá část kroniky má nadto své
dominujÍcí postavy' jejichž pŤíběhy demonstnrjí kladné i sporné hodnory
svého prostÍeď a času: starf Plšek zosobůuie ne nomou houŽevnatost,
tkaďec Dušánek a jeho rodi'a pak problematičnost podnikatelské éry
s jejím rozrrratn1|rm pťrsobením na svaz.ky rodinné.

Uměním sevčít rozlehlou a rťrznorodou látku vynikají autolovy wcholné
ptÓzy z počátku stoleť. Dějištěm trilogie Bratrstqso (č. 1899-1908) ie
Slovensko v 50. letech 15. století. zby&v husitsk!''ch vojsk hájÍ slovenskou
zem pro krále Laďslava Pohrobka proti hunyádovci''. Pťrsobenlm,,braďí.
kťr.. se probouzí slovenskj'lid k náror|nímu a sociátnírnu povědomi, nacMzl
společnou Ťeč s česk mi ,,kacíči.. poražen mi u Lipan a poskynrie iim rito-
čiště. Prostieď slovenské a maďarské (z něho pochází stejně krásná, vášnivá
a cbytrá iako nešťastná Mária, milenka hejtmana Talďrisa) i náladu v čes-
kém vojsku Jana Jiskry z Brandfsa, které pčivykto vojančině včetně dranco-
váoí a *ísilnicM, zpodobil Jirásek v postavách ,,ďí rapsÓdií,, (Bitoa
u Lučmce, Mdia, Žebrdct); v akcÍch hdin podtrhl živelnou vášnivost,
která ie nese i vleče a drtí.

Román Tmno (č. l9r3-15) pÍedstavuje vrcholné chvíle protireformačn|
moci ve 20. letech t8. století v Praze a na Skalce u Opofua. Mezi těmito
místy se o své vÍrli pohybuje skalskj'regent pan Lhotskl, snášenlivf a mírnf
muž milující poklid tichého zámečku, proti své vťrli pak děti myslivce
Machorrce, trestaného jezuity za to, že pčechovávď zakázané české knihy
a jejich tajné šičitele. Flelenka Machovcová má bjt pťevychována v d,omě
prďského sládka na pravověrnou katoličku. Vzbudí sympatii a lásku Jiiího
Bieziny. Jejich cit narazi la odpor zámožné katolické rodiny JiŤího i na vťrli
,,bratčí.. wátit Helenku otci, kteq se pied dďším pronásledováním uchflí
do emigrace. Jako elegicky končí.děj této lásky, uzavfuá se bezvj'chodně
obraz rekatolizačního a tmáiského ptrsobení jezuitťr: dílo vrcholí scénou
mohutné pražské slavnosti k svatočečení Jana Nepomuckého, která v ďvá-
cích vyvolává nejen obďv, nfbrŽ i chladnÝ odstup. Pochmumf závčx je
v souladu s celkov1im zaměienín románu, v němž se autoÍ soustiedil na to,
aby vysledoval vnitŤní stav české společnosti v době baroka a zobtazi| iq|
moráIrrí krizi. Doba prvď světové válkn kdy dílo vyšlo, zvláštním zpťrso-
bem aktuďizovala tento obraz ,,temna.., iak dosvědčil nadšeirf ohhš čte-
náčťr i opatŤení politickfch iadťl.

liráskovu prozďckou tvorbu ptováze|a od 90. let jeho dramatika. Dvěna
hrami, jejichž látka je vzata z událostí na litomyšlském venkově, poďlď se

Jirásek na dobovém risilí o venkovské realistické drama. ovdovělá selka

Vojnarová (Vojnarka,1890) se octne v konfliktu mezi láskou k Antonínovi'

svému milenci zm|ád7,a odpovědnosti virči synovi. Se sebezapčením nako-

nec odmitne sĎatek, když se piesvědčí, Že ji AntonÍn podvádí a chová se

bezohledně k jeiímu dítěti. Ve | e otec (1894) se chamtivf čtvrtláník

Divišek zmocni sousedního statku KopeckÝch, kterÍ patŤíval ieho pŤed-

kťrm. Ale ve rvačce pňi odchodu dosavadních majiteltr useďosti je smrtelně

ztanén syn Bobeš, dravostí blízkf Diviškovi. Druhj' syn Jan se nato vzepŤe

podruhé otcovu určení; pŤedttrn proti ieho virli, z lásky k Anně Kopecké,

opustil klášter, nyní se do něho vrací. Zbohatljl otec Divišek dosáhl svého

,á 
""no 

toho, že zfrstal sám. V obou dramatech je zdťrrazněno mravní

hodnocení, které se obrací proti bezohlednému sobectví, ať vede iednání
chudého, nebo bohatého.

Většina Jiráskovfch her má látky historické. TÝká se to i jeho veseloher,

,,dramatického žett:u,. Kolébka (prem. 189l) z doby Václava IV. a obrázku

ze živola obrozenské Litomyšle M. D. Rettigovd (L90L). Vážné hry histo-

rické jsou vesměs zaměčeny na obraz doby, k historické typizaci situací'
prostŤedí a postojir. Emigrant (1898)' dramatickj,piepis Jiráskovy povídky

Sousedé z doby prusko-rakouské války v polovině 18. stoletÍ' je osnován na

tragickém rozporu mezi vírou a vlastí, do něhož se dostávají děďci slavné
reformace, tainí bratčí. Emigrant tan Pešek se pod ochranou pruského voj-

ska wací domťr a zpočátku ie bluchf k hlasťrm kraianťr, pro něž svrchova-
njn měŤítkem citťr a čin{r je národ, vlast. Posléze pod tlakem rodného
prosďedí i z ohledu na štěstí iediné dcéry se distancuje od jednáď Prusťt
i od syÍch souvěrc'ťr a tajně prchá sám do emigrace. Protějškem liráskovfch
románovj'ch kronik je jeho husitská dramatická trilogie ,,tÍí larfiÍ,:.Jan
ruus Qsit1, zobrazujici události Husova zápasu z let 1410-15, Jan Žižka
(l9o3), drama z wcholného ridobí husitského hnutí, postihující též jeho

vnitiní Íozpory' a Jan Roháě (1914), hra z konce husitství osnovaná na kon-
fliktu věrnosti a zrady. Trilogie podává obraz tčí hlavních etap husitství
a ieho nosnj'ch společenskfch sil. Tomu odpovídá i uměIeckf tvať her:

titulní hrďnové jsou obklopeni mnoŽstvím postav a epizod, volně spojované
obrazy nevytváčeií sevňenj,dramatickj'děi, nÝbrž v pomalu se rozvíjeiícím
toku kreslí historické dění.

Na Tylovy dramatické Qáchorky navazuje Jiráskovo drama nejproslu-
leiší, pohádková hra Lucerfa (1905). Mladé kněžně pňijížděiící poprvé na
své letnÍ síďo se zalíbí hÍdÝ mlynáň, kterjl musí splnit povinnost, vázanou
k jeho useďosti, doprovodit ji jako světlonoš do lesního zámečku. Mtr-ái
odmítne bohatství a moc' které mu nabízí kněŽna, zachová věrnost své

schovance Haničce, zmďí riklady osnované pfoti ní a věkovité lípě, traďčoí

strážkyni domova. Pohádkovf pÍíběh, v němž nadpfirozené postavy posilují

iednak idylické, jednak komické momenty hry, ie za|ožen, na dvou symbo-
lech: na symbolu lucerny, ktetá piedstavuje ritisk a nesvobodu lidu' a lípy'

která zpodobuje sílu lidovÝch traďc a sociální naděje.
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obrozenskfch Čech - z let dvacátfch aŽ padesátfch - zamfšlel Jirásek iako
,,obrazy celého kraje, moderní ktoniku.., ne povídku ,,o nějaké osobě či
několika... Ale jenom prvni díl ,,rrové kroniky,, (J nds (č. 1896-1903) nená
risďedního brdinu a vťrdčÍ pŤíběh. Ostatní ďi knihy sledují činnost faráče
Regn'era-Havlovického na Náchodsku, v Padolí (Hronově). Svou čtenái.
skou zajimavost těží také z jeho vytrvďé, nenaplněné, pŤesto až za hrob
sahaji"i lásky k paní dťrchodřové i z jeho podnikatelskj'ch nezdarťr aztoz-
čarovánÍ nad vj'sledky vlastního díla. KaŽdá část kroniky má nadto své
dominující postavy' jejichž pčÍběhy demonstrujÍ kladné i sporné hodnory
svého prostiedí a času: sta:rf Plšek zosobůuje nerimomou houževnatost,
tkaďec Dušánek a jeho rodina pak problematičnost podnikatelské éry
s jejím rozvratn]fu! pťrsobenín na svazky rodinné.

Uměnim sevťit rozlehlou a rťrznorodou látku vynikaií autorovy vrchotné
pt6zy z počátku století. Děiištěm trilogie Bratrstao (č. 1899-1908) je
Slovensko v 50. letech 15. stoletÍ. Zbytky husitskj'ch vojsk hájí slovenskou
zem pro klále Laďslava Pohrobka proti hunyádovcťrm. Pťrsobením ,,bratčí.
kir.. se probouzí slovenskj'lid k národnímu a sociálnímu povědomí, nacház|
společnou ňeč s česk mi ,,kacíŤi.. poraženjmi u Lipan a poskytuje jim rito-
čiště. Plostčedí slovenské a maďarské (z něho pocbází stejně krásná, vášnivá
a chytrá jako nešťas á Mária, rrrilenka hejtmana Talďrisa) i náladu v čes-
kém vojsku Jana Jiskry z Brandjlsa, které piivyklo vojančině včetně dranco-
váď a násilnictví, zpodobil Jirásek v postavách ,,ďÍ rapsÓdií,, (Bina
u Lučence, M ria, Žebrdci)3 v akcích hrdin podtrhl Živelnou vášnivost,
která je nese i vleče a dtí.

Román Temno (č. l9l3-l5) piedstavuje wcholné chvíle protireformačnl
moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u opočrra. Mezi těmito
místy se o své vuli pohybuje skatskf regent pan Lhotskj', snášenlivf a mírnf
muž milující poklid tichého zámečku, proti své vťrli pak děti myslivce
Machovce, trestaného jezuity za to, že piechovával za|<ázané české knihy
a jejich tajné šiňitele. Helenka Machovcová má bÍt pŤevychována v domě
pražského sládka na pravověrnou katoličku. Vzbudi sympatii a lásku JiĚího
Bčeziny. }eiich cit narazí na odpor zámožné katolické rodiny Jičího i na vťrli
,,bratči.. wátit Helenku otci, kter!' se pňed dalším pronásledováním uchflÍ
do emigrace. Jako elegicky končí.děj této lásky' uzavirá se bezv'chodně
obraz rekatolizačního a tmáčského prisobení jezuitri: dílo vrcholí scénou
mohutné pražské slavnosti k svatoiečení }ana Nepomuckého, která v divá.
cích vyvolává nejen obďv, nlbrŽ i chladn' odstup. Pochmum!' záv& je
v souladu s celkovfm zaměÍenÍm románu, v němž se autor soustiedil na to'
aby vysledoval vnitŤní stav české společnosti v době baroka a zabtazi| jejl
morá|ní krizi. Doba první světové války, kdy dílo vyšlo, zvláštnírn zpirso-
bem aktuďizovďa tento obraz ,,temna.., jak dosvědčil nadšenf ohtai &e-
náŤťr i opatŤeď politickfcb iadťt.

liráskovu prozďckou tvorbu prováze|zod 90. let jeho drematika. Dvěma
hrami, iejichŽ látka je v?Ata z událostí na litomyšlském venkově, poďlď se
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Jirásek na dobovém risilí o venkovské realistické drama. ovdovělá selka
Vojnarová (Vojnarka, 1890) se octne v konfliktu mezi láskou k Antonínovi,
svému milenci z mládi, a odpovědností vtrěi synovi. Se sebezapňenim nako-
nec odmítne sĎate\ když se pŤesvědčí, Že ii Antonín podvádí a chová se
bezohledně k ieiímu ďtěti. Ve bÍe Otec (1894) se chamtiyÍ čt/rtlánÍk
Divišek zmocní sousedního statku KopeckÝcb kteÝ patŤíval jeho pŤed-
ktrm. Ale ve rvačce pňi odchodu dosavadních rnaiitelťl useďosti je smrte|ně
zraněn syn Bobeš, dravostí blízkÝ Diviškovi. Druhf syn Jan se nato vzepče
podruhé otcovu určení; piedtím pÍoti ieho vuli, z lásky k Anně Kopecké'
opustil klášter, nyní se do něho vraci. Zbobatl1f otec Divišek dosáhl svého
za cenu toho, že zťrstal sám. V obou dramatech je zdťrrazněno mravní
hodnocení, které se obrací proti bezohlednému sobectví, ať vede jednání
chudého, nebo bohatého.

Většina Jiráskor{lch her má látky historické. T}?ká se to i jebo veseloher,
,,dramatického Žertu.. Kolébka (prem. 189l) z doby Václava IV. a obrázku
ze života obrozenské Litomyšle M. D. Rettignd (L9oL). Vážné hry histo-
rické jsou vesměs zaměŤeny la obtaz doby, k historické typizaci situací,
prostŤedí a postojtr. Emigrant (1898)' dramatick pčepis Jiráskovy povídky
Sousedé z doby prusko-rakouské války v polovině l8. století, je osnován na
tragickém rozporu mezi vírou a vlastí, do něhoŽ se dostávaií děďci slavné
reformace, tajni bratčí. Emigrant Jan Pešek se pod ochranou pruského voj-
ska wací domtr a zpočátku je hluchf k hlasťrm krajan{r, pro něŽ svrchova-
njm měčítkem citťr a činir je nfuod, vlast. Posléze pod tlakem rodného
prostŤeď i z ohledu na štěstí jediné dcéry se distancuje od jednáď Prusťt
i od srn}ch souvěrcťr a tajně prchá sám do emigrace. Protějškem Jiráskovlch
románovj'ch kronik je jeho husitská dramatická trilogie ,,tÍi lantÍ,: Jan
Hus (|9L1), zobtazuiíci události Husova zápasu z let 1410-15, |an Žižka
(1903), drama z vrcholného ridobí husitského bnutí, postihující téŽ ieho
vnitŤní rozpory, a Jan Roh č (1914), hra z konce husitství osnovaná na kon-
fliktu věrnosti a zrady. Trilogie podává obraz tčí hlavních etap husitství
a jeho nosn1 ch společenskfch sil. Tomu odpovídá i uměleckf tvar her:
titulní hÍítinové jsou obklopeni množstvím postav a epizod, volně spojované
obrazy nevytváňejí sevŤenj' dramatickf děj, nÍbrž v pomďu se rozvíiejícím
toku kreslí historické dění.

Na Tylovy dramatické báchorky navazuje Jiráskovo drama nejproslu-
lejší, pohádková hra Lucert\a (1905). Mladé kněŽně pňijíŽdějící poprvé na
své letní síďo se zďíbí hÍdí/ mlynái, kterj'musí splnit povinnost, vázanou
k ieho usedlosti, doprovodit ji jako světlonoš do lesního zrámečku. Mtpái
odmítne bohatswí a moc' které mu nabízí kněžna, zachová věrnost své
schovance Haničce, zmďí riklady osnované proti ní a věkovité lípě, traďční
stráŽkyni domova. Pohádkovf pŤíběh, v němž nadpfirozené postavy posilují
jednak idylické, jednak komické momenty hry, ie založen na dvou symbo-
lech: na symbolu lucerny, která pÍedstavuje ritisk a nesvobodu lidu' a lípy'
která zpodobuje sílu lidovfch traďc a sociální naděje.
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Několik Jiráskorrjch her patčí do základniho fondu české národní dra-

matiky. V Jiráskovfch historick1fch povídkách a románech byl vfchovně
a povzbudivě pojatj' obraz národní minulosti - rozvíjenj' v české pr<5ze
od obrození - postaven na solidní základ dějepisného poznání, vybavenr
značnou věrohodností a spojen s vyprávěčsk1im uměním, které stčídmě těŽl
z celého bohatství národního jazyka, z ťrstního vyprávěni i z postupťr, jež
propracováva|a pt6za na piedělu stoletÍ. Národně obrann duch Jiráskova
díla byl aktualizován situací obou světov:í'ch válek.

JosefJungmann
/ t773-1847/

Tvúrce demokraticky koncipovaného národního programu, kterf
podstatně ovlivni| podobu české kultury í9. století. Svfm vědeckfm
dílem se podílel na vytváňení jazykově české vědy; jeho Stovník
poskytl jazykovou základnu národní vzdětanosti a IiteratuŤe.
Básnickfmi pŤeklady podnítiI tendence českého preromantismu.

Narodil se 16. 7. 1?73 v Huďicích u Berouna jako syn ševce a kostel-
níka. Vystudoval gymnázium a práva v Praze, stal se gymnazijním profeso-
rem humanitních pŤedmětťr, pťrsobil od r. 1799 v LitoměŤicích a od r. 1815
v Praze, byl od r. |834 gymnazijním prefektem (čeditelem) a v r. 1845
odešel do vfslužby. KdyŽ zemiel (v Praze |4. LL. |847)'konaly se ve většině
českfch měst smuteční slavnosti na jeho památku. - Tato data vyznaču1r
jen vnější stránku jeho života a činnosti. Jako učitel nepovinné češtiny na
gymnáziu a bohosloveckém semináŤi vychovával národně uvědomělou
inteligenci; promfšlel a zajišťoval organizaci a publikaci české vědy (byl
mj. inspirátorem prvního českého vědeckého časopisu Krok);ve své tvorbě
se ňídil cílevědom m perspektivním programem; jeho pracovní soustav-
nost a koncepčrrí dťrslednost se pojila s Životní obezietností, tento ,,tichf
génius.. také doveď bjt taktickf i vzhledem k politické situaci, i vzhledem
k malé a často malicherné vlastenecké společnosti.
. Jungmann byl jazykovědec a rovněž vešker1!' jeho piístup k záležitostem
literatury a obrozujícího se národa měl svou základ,nu v problematic e jazy-
kové. Na rozdíl od Dobrovského se jeho uvažováni neomezovalo pohledem
na soudob stav české společnosti a kultury, ani nesetrvávalo jen u toho, co
vytvoňila minulost, n;fbrž upíralo se k budoucnosti, k ideální perspektivě
národa: v českém jazyku spatŤoval Jungmann vychozí národní ho<inoto,
v:!'tvor schopnf i dále se rozvíiet a slouŽit náročn]im vyjadŤovacím potŤe-
bám vědy a literatury, i byt nástrojem nového společenského a kulturního
formování. Své programové zásady vyložil ve dvou dialogicky napsanj,ch

článcích o jazyku česk&n (č.1806). Tam vyiádňil svou pčedstavu, že znakem
piíslušnosti k národu je uŽívání iazyka -,,Čechem ie ten, kdo česky mluví
a píše, nikoli ten, kdo se k Čechtrm hlásí, ale mluví německy... Pro1i dosa-
vadnímu feudálnímu pojetí tím Jungmann zrižil pojem národa, a protoŽe
pouze česky mluvící byly poneivíce lidové vrstvy' obrátil svťrj zÍetel na ně.
Požadoval rozviiet v jejich prospěch vyiadŤovací možnosti češtiny, s roz-
vojem jazyka budovat národní, českou kulťuru, rovnocennou kulturám
jinÝch nrírodtr, a tím zároverl umoŽnit vzestup lidovfch vrstev' to jest
vzestup národa. Jungmannovy programové stati měly rozhodující vyznam
pro národní uvědomění inteligence o generaci mladší (Palack1i, Šafďík ai.);
tito vědci a básníci se pak kolem Jungmanna semkli v pŤátelství i v kulturnl
tvorbě.

Program Jungmannťrv se naplĎoval také jeho dílem beletristick1!'m,
uzpÍrsoben Jungmannovu urrrěleckému vkusu a literárním záměrum.
Nepoměrně rozsáhlejšÍ a v znamnější než pirvodní básnické dílo je Jung-
mannova piekladová tvorba. Jungmann pieložil starj' rusk!' epos S/ooo
o pluku lgorooě' idylickf epos GoethÍrv Herman a Dorota, ze Schillerovy
poezie Ódu Radost a Písei o zoonu, Btirgerovu baladu Lenora. Jeho stě-
žejními pčekladovjmi díly jsou náboženskj' epos anglické literatury 17. sto.
Letí Ztracenlt r j (l8Ll), v němž John Milton na biblickém pŤíběhu o pádu
andělťr a Adama a Evy v ráji ieší základní otázky života, a tehdejší novinka
francouzské literatury, povídka F. R. Chateaubrianda Atala aneb Lliska
dzlou diaoch na poušti (1805), která Junguranna zaujala pro sviri ',živ..!''
iakÍmsi milgsurj/nr smutkem promíšen1i cit a to sličné pustého a |ako p{r-
vodního světa vymalování... o jeho vfběru pŤekládanfch děl méně rozho-
dovaly zietele obsahové a tematické' více bleďska umělecky stylová -

Jungmann si vybíral díla prerornantické literatury a preromantikrim blízká -

a s nimi ohled na jazykové hodnoty. Když se Jungmann v pčekladech vy-
rovnával s jazykovfmi požadavky originálu' nevystačil s běžnou slovnl
zásobou češtinn a doplrloval ji o vytazy ze staršího jazyka vyšlé z uživánl
(dech, látka, pielud, vděk, znak) nebo z lidového iazyka (dráha, chmurny,
zástava), o slova z jinÝch slovanskfch jazyki (z ruštiny ohromnf, piíroda,
vzduch), často tvoiil slova nová (hnusn , obvod, občad, pud, sďed, zdroj).
Jungma'novy pňeďohy byly vesměs ps:íny vysokfm nebo citově vzruše-
n m slohem, a básnickf tlumočrrík byl také nucen vést české vyiádiení do
obdÓbné slohové polohy a v ní vyzkoušet rozmanité moŽnosti jazyka a jeho
schopnosti individuáLního slohového rozlišeď. Tato stránka Jungmanno-
v ch pťekladtr znamenala náročn ,,trénink.. básnické češtiny. Charakteri-
zovala současně i Jungmanna slovesného umělce a teoretika' kterf chápal
estetickou pťrsobivost literárních projevÍr pňedevším jazykově, spatioval ji
v poetickém zabarvení mluvy a v nevšednosti básnického vyjádčení. Takto
pojatf pieklad povídky Atala, která se již v originálu bliží básni v prÓze'
rrmqlni| mu rozšíčit oblast poetična i na krásnou prÓzu a české povídce
otevŤít novou v1ivojovou cestu' po niž pozďěii šla také prÓza Máchova.
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Několik Jiráskovfch her patŤí do základního fondu české národ;í dra-

matiky. V Jiráskovfch historickfch povídkách a románech byl vfchovně
a povzbudivě pojatj'obraz národď minulosti _ rozvÍjenj'v české prÓze
od obrozenÍ - postaven na solidní základ dějepisného poznánÍ, vybaven\
značnou věrohodností a spoien s vyprávěčslcjm uměním, které sďídmě těžl
z celého bohatství národního jazyka, z stního vyprávěď i z postupÍr, jež
propracováva|a pt6za na pŤedělu století. Národně obrann; duch Jiráskova
díla byl aktualizován situací obou světovj'ch válek.

JosefJungmann
/1773-1847/

Tvrlrce demokraticky koncipovaného národního programu, kterf
podstatně ovl|vnil podobu české kuttury |9. sto|etí. Svfm vědeckfm
dí|em se podílel na vytváňenÍ jazykově české vědy; jeho Stovník
poskyt| jazykovou základnu národní vzdělanosti a literatuňe.
Básnlckfml pÍeklady podnítil tendence ěeského preromanttsmu.

Naroďl se 16. 7. t773 v Huďicích u Berouna jako syn ševce a kostel-
níka. Vystudoval gymnázium a práva v Ptaze, stal se gymnazijn{m profeso-
reol humanitních pŤedmětu, pťrsobil od r. t799 v LitoměŤicích a oJ r. l8l5
v Praze, byl od r. 1834 $5nnazijním prefekterr (Ťeďtelem) a v r. 18.ťi
odešel do vfslužby. Když zernÍel (v Praze 14. ll. 1847), konaly se ve většině
českfch měst smutečď slavnosti na jeho památku. - Tato data vyznaču1t
ien vnější stÍánku jeho života a činnosti. Jako uěitel nepovinné češtiny na
gynnáziu a bobosloveckém semináči vychovávď národně uvědomělou
inteligenci; promfšlel a zajišťovď organizaci a publikaci české vědy (byl
mj. inspirátorem prvního českého vědeckého časopisu Krok);ve své worbě
se čídil cílevědomjm perspektivďm pÍogÍanem; jeho pracovní soustav-
nost a koncepční dťrslednost se pojila s životnÍ obezietností, tento ,'tichÝ
génius.. ta&é doveď bjt taktickf i vztrledem k politické situaci, i vzhledem
k mďé a často malicherné vlastenecké společnosti.

Jungma'. byl jazykovědec a rovněž vďkerf jeho pŤístup k záležitostem
literatury a obrozujícího se národa měl svou základnu v problematice jany-
kové. Na rozdíl od Dobrovského se jeho uvažování neomezovalo pohledem
na soudob;i' stav české společrrosti a kulturn ani nesetrvávalo jen u toho, co
vytvočila minulost, nfbrž upíralo se k budoucnosti, k ideální perspektivě
národa: v českém jazyku spatťoval Jungmann v'.!'chozí národní hocínotu,
qitvor schopnf i dále se rozvíjet a sloužit náročrrlm vyjadiovacírn potie:
bám vědy a literatury, i bjt nástrojem nového společenského a kulturního
formování. Své programové zásady vyložil ve dvou dialogicky napsanfch

článcÍch o iazyku českén (č.1806). Tam vyiádčil svou piedstavu, že znakem
pňíslušnosti k národu ie uŽívání jazyka -,,Čechem je ten, kdo česky mluví
a píše, nikoli ten, kdo se k Čechrim hlásí, ale mluví německy... Pro1i dosa-
vadnímu feudá,lnímu pojetí tírn Jungpann zrižil pojem národa' a protože
pouze česky mluvící byly ponejvlce lidové wstvy' obrátil svťrj ďetel na ně.
PoŽadovď rozvíjet v jejich prospěch vyiaďovací možnosti čďtiny' s roz-
vojem jazyka budovat národní, českou kulturu, rovnocennou kulturám

iinfch národťr' a tím zárovell umožnit vzestup lidovfch vrstev, to jest

vzestup národa. Jungrrannovy programové stati měly rozhodující v!'znam
pro národní uvědomění inteligence o generaci mladší (PďackÝ, Šarar* ai.);
tito vědci a básníci se pak kolem Jungmanna semkli v piátelswí i v kulturnl
tvorbě.

Progranr }ungmannťrv se napllloval také jeho dílem beleuistickÍm'
uzptrsoben Jungmannovu unrěleckému vkusu a literárním záměritm.
Nepoměrně rozsáhlejšÍ a vfznamnější než ptrvodnl básnické dílo ie Jung-
m'nnova pÍekladová worba. Jungmann pňeložil sta'iÍ ťuskÝ epos Slooo
o ptuku lgorwě, idylickÝ epos Goeth{rv Herman a Dorota, ze Schillerovy
poezie Ódu Radost a Píse o zoontt' Biirgerovu bďadu Lenora. Jebo stě-
žejními pňekladovlmi ďly jsou náboženskj'epos anglické literatury 17. sto-
|ett Ztracen! rdj (l8|L), v němž John Milton na biblickém pŤíběhu o pádu
andělťr a Adama a Evy v ráii ieší základ..í otázky života, a tehdejší novinka
francouzské literatury, povídka F. R. Chateaub aada Atala aneb L ska
doou dit:ochú na potlšti (1805)' která lungmanna zauja|a pro svťri ''žirrÝ'
ialcí'msi mitg5tn'm smutkem promíšenf cit a to slič:né pustého a jako ptt.
vodního světa vymalováď... o ieho rrÍběru pňekládanfch děl méně rozho.
dovďy zňetele obsahové a tematické' více hlediska umělecky stylová -

Jungmann si vy'bÍral ďla preromantické literatury a preromantikťtm blízká -

a s nimi ohled na jazykové hodnoty. Když se Jungmann v piekladech vy-
rovnávď s iazykorrÍmi požadavky originál , nevystačil s běŽnou slovní
ásobou češtinn a doplĎoval ji o vyazy ze staÍšího jazyka vyšlé z užívánl
(dech, látka, piďud, vděk, znak) nebo z lidového jazyka (drá{ra, cbnurnj,'
zástava), o slova z iinÝch slovanskj'ch iazykir (z ruštiny ohromnf' pčÍroda'
vzduch), často tvoŤil slova nová (bnusnf, obvod, obiad, pud, sďed, zdroj).
Jungmo''gyy pŤeďohy byly vesměs psány vysokj'm nebo citově vzruše-
n m slohen, a básnickf tlunočník byl také nuceo vést české vyiáďení do
obdÓbné slohové polohy a v ní vyzkoušet roarranité moŽnosti iazyka a ieho
schopnosti individuálního slohového rozlišeď. Tato stránka Jrrngmanno.
vjlch pieklad{r. n .enala náročnf ,,tfénink.. básnické češtiny. ChaÍaktefi-
zovala současně i Jungmanna slovesného umělce a teoÍetika' kterÝ chápal
estetickou pťrsobivost literárních projev{r piedevším jazykově' spatŤoval ji
v poetickém zabarvení mluvy a v nevšednosti básnického vyiáďení. Takto
pojatf pňeklad povídky Atala, která se již v origináu blfií básni v prÓze'
umožnil mu rozšiiit oblast poetična i na krásnou prÓzu a české povídce
oteviít novou q|'vojovou cestu' po níŽ později šla také prÓza Máchova.
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V děiinách české poezie tak zrramenaly Jrrngnannovy pŤeklady raďkálnÍ

odvrat od klasicistické uměienosti a normativnosti a pňíklon k uměleckénu
stylu ewopského preromantismu, k jeho smyslu pro vznešenost' k ieho
mohutné citovosti a oslavě obecně pojatfch hodrrot. Pro Jungmannovu
iniciativu se s jeho jménem obvykle spoiuje česk!' preromantismus vťrbec,
ačkoli na něm není vŽdy pčírno ávislf. Preromantická pozdější p{rvodní
česká poezie (básně RKZ, Kollárova Slávy dcera, Čelakovského ohlasy)
zpčítomĎuie obecné ideové hodnoty celonárodnÍho vlznamu - slavnou
minulost, slovanskj'humanismus, sílu náro4ní tvoŤivosti obsaženou v dí-
lech folklÓru - jakoŽto oporu' atgument i smysl národního ápasu. V čtánku
o klasičnosti o literatuie zs bec a zoldště české (č. 1827) Jungmann nejen
zobecnil tyto nové zkušenosti české preromantické literatury a rozšíňil
poiem klasického díla na jakékoli dílo umělecky dokonalé, ďe i prohloubil
svou pčedstavu české literatury. Jeho pojetí ',národní klasičuosti.. znarnenalo
požadavek, aby česká literatura ,,co možná z života vycMzela a do života
ad1olního vcháze|a,,, protože ,,v literatďe národ sám sebe pŤečM a du.
chovně nikdy nezhyne...

}ungmannova shrnující vědecká díla se poďlejí na risili vytvoŤit vědu
jazykově českou, a piitom rílznÝm zptrsobem patŤí i do souvislostl krásné
literatury. Ye Slwesnosti (L820 a 1845) zpracovď Jungmann první naši
učebnici literární teotie. Za stručnÍm vj.kladem zárkladníďt pouček a po-
jmri z poetiky následuje vfbor z české literatury uspoiádanf poďe literárnich
druhil. Kromě básď z RKZ, Komenského a humanistťr jsou veškeré uMz-
ky ze soudobé produkce, a Slgvesnost tak dokumeotuje schopnost nové
české literatury obejmout celou šíii literární tvoiivosti. Historie literatury
české (|825 a 1849) pojednává poprvé česky o děiinách české literatury.
Základem ďla |e soupis kniŽní a časopisecké produkce' rozdělenf poďe
v 'voiovj'ch etap do šesti oddílťr a uvozen1i u každého odďlu vfkladen.
Jungmann pŤitom pŤihlíží k několika podmÍnkám a činitel{rm literámího
vlvoje' ve vj.kladech vždy probírá ''politick stav.., ,,osvícení.. (kulturnl
situaci), ,,jazyk,, a ,JiteratuÍu... Odbornj, piínos ďla se nekŤíží s |ebo
posláním buditelskjm; to je vyjáďeno mi. i tln' že tungma.. z minulosti
nejvfše cení první vjvojovou periodu, dobu domněle pťrvodní literatuty
národní (tj. dobu, do níž byly kladeny RKz)' k ní se poďe něho literatun
soudobá bliŽi svou dokonalostí, ,,rozmanitostí pak ii a hojností plodítv
všecky pčedešlé píevyšuje... Vrcholem vědeckého díla Jungmannove
a qi'sledkem vice než tšicetileté práce jeho a jeho spolupracovníkťr ie pěti.
dl|n! Slnnik česko.německ! (L834-39)' kterf obsáhl na |2o 000 slov
s uvedením jejich vlznamir i zprisobu iejich uŽití. Slovnik pŤedstavuic
monurnentí|ní základ pro celou národní vzdělanost a literaturu' neboť pru
kazoval, že slovní ásoba češtiny ie schopna vyhovět všerrr požadavkírm,
které na ni kladou potŤeby rozvinuté společnoeti.

K125

Jan Karafiát
/7846-1929/

Evangelickf kněz, kazatel a publlclsta, kterf se do krásné titeratury
zapsa! knihou pro děti Brouěci.

Narodil se v Jimramově 4. 1. 1846 v rolnické rodině s dávnjmi evan-
gelick'mi traďcemi. Gymnázium studoval v Litomyšli a v Griterslohe
v Německu, bohosloví v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Krátce byl vychovate-
lem v Německu, ve skotském Eďnburghu prohluboval své vzděláni
a naváza| v kruzích evangelické inteligence trvalá pčátelswí. Pťrsobil na
evangelickém semináii v Čáslavi, od r. 1875 iako farái v Hrubé Lhotě na
Valašsku. od r. 1895 ži| v Praze, vydával Reformollané Dsry a pracoval na
revizi texnr Bible kralické. Zerr e| v Praze 3L. |. L929.

Svlmi Broučk5l (1876), idylickÝm vyprávěním o životě světlušek, vytvoŤil
Karafiát dílo, které dnes patŤi do klasického fondu české dětské literatury;
bylo pŤeloženo do fady jazykťr' zhudebněno, adaptováno pro divadlo,
rozhlas, televizi' mnohokrát ilustrováno. Polidštěním světa pÍírodních
tvorir navazuií Broučci na tradičrrí žánr dětské literaťury, kteq pčedtím
u nás pěstovďi K. Vinďickf a F. Doucha. Pnmí podnět k vzniku díla
spojuje autor v Patnětech spisooatele Broučk (L9t9_23) se ážitkem zptázd-
ninové cestn kdy pozoroval v pčírodě ,,rej a shon všelijakfch broučkťr za
parného odpoledne... obraz vlídného rodinného prostčeď v Broučcich měl
ziejmě základď pčeďohu v Karafiátově domově, v harmonick!'ch vzájem-
n ch vztazích rodičir a desíti sourozencťr a v osobě dobré a moudré matky.
Jí kniha nepŤímo vděči i za rnnohou jazykovou svéráznost; Karafiátovo
rodné prostŤedí Českomoravské vysočirry se do ďla promítlo zpodobením
životního stylu i krajinnlmi a pťírodrrtmi motivy. Dějová a kompozičrrí
osnova knihy, opčená o několikeré vystŤídání léta a zimn je jednoduchá.
Tvoňí ji pásmo pňíhod ze života ristčední postavičky Broučka, iimiž ie
ďegoricky zachycena lidská životní poué, dětství, dospívání i proměna
v zralébo člověka. Zeiména dětská psychologie je tu vystiŽena se vší naivi-
tou a bezprosďedností. Malj'hrrtina se svou rodinou, pŤibuznlmi a zná-
m1ffi' to je miniaturní svět s vlastními starostmi i radostmi, s pravidelnjm
cyklem práce a odpočinku. Ztcaď|í se v něm cďj' soubor ákladních lidskfch
vztahťr' životních situací a dějťr' kter1i Karafiát pÍibližuje dětské pčedstavi-
vosti, chápání i mluvě. Dílo je sice poznamenáno nánosem náboženskfch
pňedstav a morálky vychovávající k pokoče a poslušnosti, ale zároveů
nevtíravě podtrhuje cenu tako\rÍ.ch vlastností, iako ie vzájenná solidarita'
upŤímnost a odpovědnost, schopnost poučit se z vlastních chyb, vnitÍní
čistota.
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V děiinách české poezie tak znamenaly Jungmgnnovy pŤeklady raďkálnl '
odvrat od klasicistické uměÍenosti a noÍmativnosti a pilklon k uměleckému
stylu ewopského preromantismu, k jeho smyslu pro vznešenost' k ieho
mohumé citovosti a oslavě obecně poiatfch hodnot. Pro Jungmannovu
iniciativu se s ieho jménem obvykle spojuje českj' prerornantismus vťrbec'
ačkoli na něm není vždy pfímo závis|!, Prerornantická pozdější ptrvodní
česká poezie (básně RKZ, Kollárova Slávy dcera, Čelakovského ohlasy)
zpiítomrluie obecné ideové hodnoty celonárodnlho vfznamu - slavnou
minulost, slovanskjl humanismus, sílu národní tvočivosti obsaženou v ď-
lech folklÓru - jakožto oporu, aÍgument i smysl nrírodního ápasu. V ďánku
O klasičrlosti o literatuie oťlbec a zvltiště české (č. 1827) lungmann nejen
zobecnil tyto nové zkušenosti české preromantické literatury a rozšíňil
pojem klasického ďla na jakékoli dílo umělecky dokonalé, ďe i prohloubil
svou piedstavu české literatury. Jeho poÍetí,,rrárodní klasičoosti.. znamenalo
poŽadavek, aby česká literatura ,,co možná z života vycMzela a do života
národniho vcháze|a,,, protoŽe ,,v literatuŤe národ sám sebe p ečká a du-
chovně nikdy nezhyne...

Jungmannova shrnující vědecká díla gg podílejí na risilí vytvoňit vědu
jazykově českou, a pčitom rtunÍm zpťrsobem patŤí i do souvislostí krásné
literatury. Ye Slol'lesnosti (L82o a 1845) zpracovď Jungmann první naši
učebnici literární teotie. Za stručn m vj'kladern základníďt pouček a po-
jmťr z poetiky následuje vfbor z české literatury uspoŤádanf poďe literárních
druh . Kromě básní z RKZ, Komenského a hugranisttr jsou vďkeré ukáz.
ky ze soudobé produkce, a Slgvesnost tak dokumentuie schopnost nové
české literatury obejmout celou šiŤi literární tvoiivosti. Historie li,teratury
ěeské (1825 a 1849) pojednává poprvé česky o děiinách české literatury.
Základem díla je soupis knižď a časopisecké produkce, rozdělenf poďe
vjvojovfch etap do šesti oddíl{r a uvozenf u každého odďlu vfkladen.
Jrrngmann pčitom pčihlíží k několika podmÍnkám a činitel{rm literárního
vjvoje, ve qi'kladech vŽdy probírá ''politickj' stav.., ,,osvícení.. (kulturnl
situaci), ,,jazyk,, a ,Jiteraturu... odbornj' pčínos ďla se nekŤíží s iebo
posláním buditelskjm; to je vyjáďeno mi. i tírn' že Jungmann z minulosti
nejv!še cení první vjvojovou periodu, dobu domněle pirvodní literatury
národní (tj. dobu' do níŽ byly kladeny RKZ)' k ní se poďe něho literature
sotldobá blíží svou dokonalostí, ''rozrnanitostí pak ii a hojností plodítv
všecky piedešlé pŤevyšuje... Vrcholem vědeckého díla Jungmannovr
a vj'sledkem více než tŤicetileté práce jeho a jeho spolupracovníkúr |e p&i.
dlln! Slnnik česko-něnleckll (L834-39), kter.f obsáhl na |20 000 slov
s uvedením jejich v!'znamťr i zpťrsobu jejich užití. Slovník pŤedstavuic
monrrmentální zríklad pro celou národní vzdělanost a literaturu, neboé pm-
kazoval, že slovní zásoba češtiny ie schopna vyhovět všem požadavkťrmr
které na ni kladou potieby rozvinuté společrrostl

Jan Karafiát
/r846-1929/

Evangelickf kněz, kazatel a pubIiclsta' kterf se do krásné literatury
zapsal knihou pro děti Broučci.

Narodil se v Jirnramově 4. 1. 1846 v rolnické rodině s dávnjmi evan-
gelickÝmi traďcemi. Gymnázium studoval v Litomyšli a v Griterslohe
v Německu' bohosloví v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Krátce byl vychovate-
lem v Německu, ve skotském Edinburghu prohluboval své vzdělání
a naváza| v kruzích evangelické inteligence trvalá piátelství. Pťrsobil na
evangelickém semináči v Čáslavi, od r. 1875 jako farái v Hrubé Lhotě na
Valašsku. od r. 1895 ži| v Ptaze, vydával Reformoaané &.sry a pracovď na
revizi textu Bible kralické. Zemte| v Praze 3L. |. |929.

Svlmi Broučky (1876)' idylickjm vyprávěním o Životě světlušek, vytvoiil
Karafiát dílo, které drres paďí do klasického fondu české dětské literatury;
bylo pieloženo do ťady jazyktr' zhudebněno, adaptováno pro divadlo,
rozhlas, televizi, mnohokrát ilustrováno. Polidštěním světa pčírodních
tvor navazují Broučci na traďčď žánr dětské literatury, kterj' pťedtím
u nás pěstovali K. vinďickf a F. Doucha. První podnět k vzniku díla
spojuje autor v Pamětech spisooatele Broučkú (19|9-23) se zážitkem z prázd-
ninové cesty' kdy pozoroval v pňírodě ,,rej a shon všeliiakÝch broučkÍr za
parného odpoledne... obraz vlídného rodinného prostčeď v Broučcích měl
zÍqmě základní pieďohu v Karafiátově domově, v harmonickj'ch vzájem-
nÝc};.vztazich rodičri a desíti sourozencťr a v osobě dobré a moudré matky.
Jí kniha nepňímo vděčí i za mnohou jazykovou svéráznost; Karafiátovo
rodné prostčedí Českomoravské vysočiny se do ďla promítlo zpodobením
životního stylu i kraiinnÝmi a piírodními motivy. Dějová a kompoziční
osnova knihn opčená o několikeré vystŤídání léta a zimn je iedrroduchá.
Tvočí ii pásmo pŤíhod ze života ristňední postavičky Broučka, iimiŽ ie
ďegoricky zachycena lidská životní pouť' dětství' dospívání i proměna
v zralého člověka. Zeqmiéna dětská psychologie je tu vystižena se vší naivi.
tou a bezprostŤedností. Malf hrdina se svou rodinou, pŤíbuzrrjmi a zná-
m!mi, to je miniaturní svět s vlastními starostrrri i radostmi, s pravideln m
cyklem práce a odpočinku. Ztcad|| se v něm celj' soubor základních lidskfch
vztahťr, životních situací a děiri, kterÍ Karafiát pčibližuje dětské pfedstavi-
vosti, chápání i mluvě. Dílo je sice pozqamenáno nánosem náboŽenskfch
pčedstav a morálky vychovávající k pokoňe a poslušnosti, ďe zároveĚ
nevtíravě podtrhuje cenu takovÝch vlastností, iako ie vájemná solidarita'
upčímnost a odpovědnost, schopnost poučit se z vlastních chyb' vnitful
čistota.
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Jirí Karásek ze Lvovic
/ t871-1951/

Kritik' básník, prozaik a autor divade|ních her, jeden
z nejtypičtěiších pňedstavitelrj české dekadence, v jejímž duchu
vyjadŤoval odpor k tehdejší měšéácké spotečnosti provokativní
orientací na kuriÓzní, pato|ogické a morbidní jevy, jež zobrazova|
s aristokratickfm, nad prostf život povznesenfm gestem. Živou
souěást jeho díla pňedstavují kritické práce, založené na pojetí
kritiky jako uměleckého žánru, iako vfrazu posuzovate|ovy
sublektivity.

Vlastním jménem Jiií Antonín Karásek; naroďl se 24, t.l8?l v Pra-
ze. Po vystudování gymnázia se r. 1889 zapsal na bohoslovi, ďe po d,vou
letech fakultu opustil a stal se nejprve poštovním riŤedníkem, později
Ťeditelem knihovny ministerstva pošt a Ťeditelem Poštovního muzea.
S A. Procházkou založil a částečně i spoluredigoval časopis Mo dern! rezlue
(|894-1925)' v kterém na pňelomu století pubIikovala Ťad,a čes$fch moder-
ních autorťr. Karásek vybudoval jednu z největších česk:fch sbírek knižní
tvorby' archívnlch dokumentťr a v tvarného uměni, tzv. Karáskovu galerii,
jejíž fondy grafiky a slovanského umění patií mezi nejv znamnější u Eu.o-
pě. Vftvarnfm uměním se zab val i jako kritik' ZemŤe| v Praze 5.3. lg5l.

V básnickfch sbírkách z 90. let objevil Karásek pro českou poezii hlavně
nové motivy a témata. Formální virtuozita, projevující se zvláště v tradič-
nich utvarech (sonet aj.), se opírá o pčedcházející tradici lumírovské poezie,
ale nová látková orientace a snaha o kultivovanost a emocionáIní naléha-
vost v1frazu oŽivila zautom atizov an! parnasistick verš.

Karásek svou poezii r'ědomě orientoval k látkám, které společnost ta-
buizovala. Jeho oblíbenjmi tématy se staly nejprve pocity agÓnie a zmaru'
později i sexuální perverze. ližprvásbirka Zazděnti okna (|894) piekvapila
dťrslednou stylizací básníka ,,mofÓzního.., k smrti vysíleného, opevajtcirro
samotu, sen a zánik' Toto ,,ranění ávotem.. je rozváděno v piedstavách
existence jako beznadějné hry, vyptněné uzkostí' Ve sbírce Soáoma (pwnl
vydání r. 1895 bylo cenzurováno; knihu mohl a1rtor vyd,at teprve po i''t.'-
pelaci sociáIně demokratického poslance na iíšském sněmu J. Hybeše
r. 1905) se objevuje dvojí, vzájemně protikladnf postoj: na jedné stráně je
oslavována brutální síla barbarťr, rozjitčená smyslovost a vášer1, na straně
druhé je evokována dekadentní umdlenost, melancholie, hrťrza smrti.
Také v dalších sbírkách (Kniha aristokratickti, l896; Sexas necans) 1897) se
vyskytuje dvojí podoba historické stylizace: jedna pohansky smyslná,
kontrastující k soudobé,,vyžilé rase.., druhá nábožensko-mysiictá,
jejíŽ dekorativní kultovní ráz pŤedstavuje krajní protiklad šedivosti kupecké
pŤítomnosti. Ot'a okruhy motivťr mají svťrj zdroj v negativním vztahu nejen

rr tehdejší společnosti, itž hrozí ,,požár zničeď.., ďe k realitě vťrbec. Pro

oozdější Karáskovy básnické sbhky (Eni]ymion, t9o9; Ostrozl zlyhnancú,

istz) j" pÍizaačné posílení reflexivní složky. orientace k antickjn motivilm

a t uasnickÍm portrétÍrm umělcťr rÍrznÝch dob souvisí se zhistoričtěnÍm

,eH"aoto Karáskova tématu - osamělosti génia ve společnosti necitliv!'ch

a utilitárních lidí.
V prÓze chtěl Karásek nejprve realizovat pčedstavu psychologické'

reflexívní, lyrizované epiky. Programově se ziekl vnějších osudťr hrdinťr,

kornbinací piiběhir a soustňeďl se k ,,mďbě duše... V románě Mimo žiz;ot

(tesa) pr"a.tavil Karásek postavu umělce, ktmf čtvrt stoleti vytváiel

své dílo a pojednou rozpoz.aává fďešnost a prázdnotu svého risilí. Epická

linie je velni skromná (brdina podezírá svou ženu, Že ho klame s mladjm

básníkem); těŽiště prÓzy IeŽí v partitch rivahovj'ch, intÍospekčních a v psy-

chologickjlch analj'zách rozvráceného inďvidua. Realita, dŤíve samoziejmě

pŤijímaná, se risďed..i postavě obievuje, iako by byla zbavena smyslu a riče.

iu. Vědomi nicoty světa pramení bud z neurčitj'ch náladovfch pocitťr'

anebo z poznáď nesmyslrrosti fdského pachtění za fiktivním cílem. Dile-

ma,zďase má umělec upnout k životu, k ieho Ťádu a normám,nebo k umě-

ní, je jednoznačně Ťešeno ve prospěch umění, jež má vytváiet rafinované

doimy, nahrazující životní prázdnotu. Tím, že Karásek omezil na nelmenší

míru dějové prvky, musel věnovat hlavnl pozornost odsttněnému popisu
psychickfch stavir, které však svou statičností umožitují pouze parafráze

mďého okruhu motivtl.
Zaneďouho po vydán| románu Mimo Život Karásek rozpoznal, že pŤí-

lišná statičnost bezděiové prÓzy musl b;ft vyvážeaa pestčeiším ptostšedíÍn

a závažnějši, nad,osobnl ideou. V románě Gotickd duše (|900) je hrdinova

neschopnost piizpťrsobit se živoťu motivována biotogicky (degenerovanj'
potomek měšťanského rodu) jako psychopatologická richylka. Autor dává
pos1ave prožívat tragédii češswl i náboŽenské víry v romantickém prostŤeď

démonizované Prahy kostelir, cbrámťr, klášterir a hibitovtr. Proces směfující
k epičnosti je dovršen Rom ny tíí m gtl (Romdn Manfreda Macrtilkna,
|9ď7i Scarabezs, 1908; Ganymédes, 1925), kde se Karásek dokonce uchflil
k dÍuhé krajnosti, k bohatě rozvíienÍm fantaskoínr děi m' plnjm efektú'
piekvapení, dramatickfch zwat{r, mystické hrury a děsu. Tomuto roÍran-
ii.te-o konstruováď tajemnfch scén zťrstal Karásek věrnf i v kratších
prÓzách. Motivy prozaickj'ch prací spisovatel využíval i v dramatech, která

vesměs zťrstala ien v kniŽď podobě a nebyla uvedena na ieviště.
Karáskovo publicistické dílo obsahuje eseje, vahy, recenze, kritická

vystoupení i polemiky. Kritiku Karásek pokládal za samostatnj'uměleckj.
zanr, rlterÝ není v podÍízeném vztahu ke kritizov4pému pŤed'mětu' neboť ie
suvěrénním vfrazem tvirrčí osobnosti. Kritika m{ byt d1mamickou sloŽkou

vjvoje, bezprostÍedne sě ricastnit soudobého propesu zejména tím' že pro-

iéví ,,absotutní subjektivitu risudku.., jež se stává součástí rozporného
to,,t"*n', vywáŤeného vzái emně odlišnjmi osobnostmi. Individualistická



K127126K

JiŤí Karásek ze Lvovic
/ t871-1951/

Kritik' básník, prozaik a autor divadetních her, jeden
z nejtypičtějších pÍedstavitelri české dekadence, v ieiímž duchu
vyjadňova| odpor k tehdeiší měšéácké spotečnosti provokativní
orientací na kuri6zní, patologické a morbidní jevy, iež zobrazova|
s aristokratickfm, nad prostf život povznesenfm gestem. Živou
součíst jeho díla pňedstavují kritické práce,za|ožené na pojetí
kritlky jako uměleckého žánru, iako vfrazu posuzovate|ovy
sublektivity.

Vlastnírn jménem Jiií Antonín Karásek; naroďl se 24. |.l87l v Pra-
ze. Po vystudování gymnázia se r. 1889 zapsal na bohoslovi, ďe po d,vou
letech fakultu opustil a stal se nejprve poštovním riŤednikem, později
Ťeditelem knihovny ministeÍstva pošt a čeditelem Poštovního muzea.
S A. Procházkou zaloŽil a částečně i spolureďgoval časopis ,14o dern! reoue
(1894-|925), v kterém na pŤelomu století publikovala čada čes{fch moder-
ních autortr. Karásek rybudoval jednu z největších čes\fch sbírek knižnÍ
tvorby, archívních dokumentťr a v:|tvarného umění, tzv. Karáskovu galerii,
jejiž fondy grafiky a slovanského umění patťí mezi nejvj'znamnější v Evro-
pě. Vftvarnlm uměnÍm se zab:|zval i jako kritik. ZemŤe| v Praze 5.3. |g5l.

V básnickfch sbirkách z 90. let objevil Karásek pro českou poezii hlavně
nové motivy a témata. Formální virtuozita, projevující se zvláště v tradič-
ních ritvarech (sonet aj.), se opírá o piedcházející tradici lumírovské poezie,
ale nová látková orientace a snaha o kultivovanost a emocionální naléha.
vost vyrazu oživíla zautom aÍizovaÍIy parnasistickj' verš.

Karásek svou poezii vědomě orientoval k látkám, které společnost ta-
buizovala. Jeho oblibenymi tématy se staly nejpwe pocity agÓnie a zmaru'
později i sexuální perverze. liž pwá sbirka Zazděnri okna (|894) piekvapila
dťtslednou stylizací básníka ',moÍÓzního.., k smrti vysíleného, opěvajíciho
samotu, sen a zánik. Toto ,,ranění životem.. je rozváděno v piedstavách
existence jako beznadějné hrn vyplněrré rizkostí. Ve sbírce Sodoma (prvnl
vydání r. 1895 bylo cenzurováno; knihu mohl autor vydat teprve po inter-
pelaci sociálně demokratického poslance na ňíšském sněmu J. Hybeše
r. 1905) se objevuje dvojí, vzájemně protiktadnf postoj: na jedné straně je
oslavována brutální síla barbarťr, rozjitňená smyslovost a vášer1, na straně
druhé je evokována dekadentiri umdlenost, melancholie, hrťrza smrti.
Také v dalších sbírkách (Kniha aristokratickti, 1896; Sexus necans,l897) se
vyskytuje dvojí podoba historické stylizace: jedna pohansky smyslná,
kontrastující k soudobé,,lryžilé rase.., dru}rá nábožensko-mystická,
jejíž dekorativni kultovní ráz piedstavuje krajní protiklad šedivosti kupecké
piítomnosti. Oba okruhy motivťr mají svťrj zdroj v negativním vztahu nejen

t tehdejší společnosti, jiŽ hrozt ,,poŽár zni{gfl.., ale k realitě virbec. Pro

.ozdější Karáskovy básnické sbttky (Endymion, L909i Ostrov Úyhn ncú,,

istz) i"pÍíznačÍlé posílení reflexívní složky. Orientace k antickjm motivťrm

a t básnickÍm portrétťrm umělcu r"uznfch dob souvisí se zhistoričtěním

záktadního Karáskova tématu . osamělosti génia ve společnosti necitlivj'ch

a utilitárních liď.
l,/ pr6ze chtěl Karásek nejprve realizovat pňedstavu psychologické'

reflexívnt, lyrizované epiky. Programově se ziekl vněiších osudil hrdintr'

kombinací pčíběhir a soustiedil se k ,,malbě duše... V románě Mitno žiz;ot

itssa) pr"a.tavil Karásek postavu umělce, kterj' čtvrt století vytváŤel

své dílo a pojednou tozpoznává fďešnost a prázdnotu svého risilí. Epická

linie je velmi skromná (hrdina podezirá svou ženu, že ho klame s nnladjm

básníkem); těŽiště prÓzy ležt v paniích rivahovÍch, introspekčních a v psy-

chologickfch analfzách rozvráceného iodividua. Realita, dčíve samozŤejmě

pŤijímaná, '" 6511g.tn{ postavě objevuje, jako by byla zbavena smyslu a riče.

iu. VědomÍ oicoty světa prnmeď buď z neurčitj'ch náladovfch pocitir'

anebo z poznání nesmyslnosti lidského pachtění za fiktivním cílem. Dile-

ma,zďase má umělec upnout k životu, k jeho ňádu a normám,nebo k umě-

ní, je jednoznačně iešeno ve prospěch uměnÍ, jež aá vywáiet rafinované

dojmy, nabrazující životnt prázdnotu. Tím, že Karásek omezil na nejmenšI

míru dějové prvky, musel věnovat hlavní pozomost odstlněnému popisu

psychickj,ch stavťr, které však svou statičností umožrtují pouze parafráze

mďého okruhu motivťr.
Zanedlouho po vydánt románu Mimo Život Karásek tozpoznal, že pŤí-

lišná statičnost bezděiové prÓzy musí b1ft vyvážena pestŤeiším plostčedí'n

a závažléjši, nad,osobnÍ ideou. V románě Gotickti tluše (L900) |e brdinova

neschopnost pšizpťrsobit se životu motivována biologicky (degenerovanf
potomek měšťanského rodu) jako psychopatologická richylka. Autor dává

lostavě prožívat tragédii češstvl i náboženské víry v romantickém prostiedí

áémonizované Prahy kostelri, chrámtl, klášterÍr a hibitovťr. Proces směfující
k epičnosti je dovršen Rondny tií mdgťl (Romdn ManJreda Macttlilleta'
l9ď7. Scarabeus, |908i Ganymédes, 1925), kde se Karásek dokonce ucbflil

k druhé krajnosti, k bohatě rozvíjenjm fantasknÍm děitlm' plajm efektú,
pŤekvapení, dramatickfch zvtatťr' mystické hruzy p děsu. Tomuto romair-

ii"te-o konstruováď tajemrrfch scén zťrstal Karásek věrnf i v kratších
prÓách. Motivy prozaiclo.i'ch prací spisovatel využíval i v dramatech' která

vesměs zťrstala jen v knižď podobě a nebyla uvedena na ieviště.
Karáskovo publicistické dílo obsahuje eseie, rivahy, recenze' kriticM

vystoupenÍ i polemiky. Kritiku Karásek pokládď za samostatnj'uměleckj,
zi'i, tterÍ není v podčízeném vaahu ke kritizovqnému pŤedmětu' nebot ie
suverénním vftazem,tvúrčí osobnosti. Kritika m{ byt dÍnamickou sloŽkou

vjvoje, bezprostiedně sě rieastnit soudobého pÍopesu zej-6na tírn, Že pro-

ievr ,,áusotutnr subjektivitu tisudku.., jež se stává součástí rozporného

kontexnr, vytváčeného vájemně oďišnlmi osobnostmi. Inďviduďistická
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kritika, jíž je Karásek stoupencem' má v díle bledat rysy vflučné, neobvyk-
lé' neguiící normálnÍ funkce a praktiky soudobé společaosti. Kritik Karágek
boiovď proti tendenčnosti umění, proti realismu a historismu. Své kritiky
shrnoval do souborťr' jejichž název vždy zdÍrazĎuje ristŤerlní myšlenky knihy
- Renesančnl touhy a llměnt (|902), Umění jako kitika života (|906),
Chitnéické ujlpraay (1905), Taťlrcotlé a epigoni (L927) aj.

Jednostrannost teoretick:Ích názorťr je často dána autororn.|rrn sklonem
k provokativně znějící formulaci. Konkrétní kritická tvorba je pievážně těch.
to iednostranností prosta a dokazuje Karáskúv jemnj' smysl zejména pro
modernl tvorbu. Z cizich autor Karásek objevoval ďla V. \[hitrnanna,
H. Ibsena, St. Przybyszewského, S. Mallarméa, M. Maetetlincka aj.,
z českj'ch autorťr si vybíral pro svou kritiku práce J. Nerudy, !. Zeyua
a zejména worbu generačních vrstevníkťr (soubor ktirik Impresionisté
a ironikozlé, |903).

František Matouš Klácel
/7808-1882/

Katolickf ÍádowÍ kněz, kterf byt po cc|f žlvot v koníiktu s c|rkcvnÍ
mocí. |eho poezie, novináŤská č|nnost v období revo|uce r. |&{8
i Íi|ozofcké a pedagogické spisy isou rriznfm| Proievy ieho snahy
o společenskou nápravu.

Pocházel z chudé iemeslnické rodiny, naroďl se v České Tčebové
7. 4. 1808. Pro mimoiádné nadání se dostal na gymnázium do Litomyšle,
kde vystudoval i filozofii. Pak vstoupil do augustiniánského kláštera v Brně;
po bohosloveck ch stuďích se stal profesorem na tamním fllozofickém

stavě (1835). Po devíti letech byl pro své svobodomyslné názory (jimiž
mi. navazoval na myšlenky B. Bolzana) zbaven profesury a pňinucen vrátit
se do k|'áštera. V r. 1848 redigoval časopis Tlldeník, později (do r. l85l)
Morat'lské nooiny,jimiž chtěl pťrsobit obdobně iako Havlíček v Čec|tách. Za
obnovené reakce žil znovu v klášteie, soukromě ryrrčoval a literárně praco.
val, trpěl však politickfmi poměry' V r. 1869 odjel do Ameriky' kde se těžce
Živil jako redaktor česk1ich časopistr, pŤekladatel a vychovatel. Zemčel
|7. 3, |882 v Belle Plaíne (USA).

Náhodnou shodou okotností vyšla první Klácelova básnická sbírka,
Lyrícké bdsně (|836), téměi současně s Máchol{lm Májem. Klácel, básďk
filozofickfch a společensk1ich vah, radikátního vlastenectvi a slovanství,
nevynikď uměleckou dovedností. Neobratnost jeho veršir byla stuprlována
nutností, aby v!,zvy k boji za svobodu, opěvování husitstvi, odkazy na
pčíklad Francouzské revoluce a proticarského povstání Poláktr byly zaha-
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leny do iinotaiir. Ideovému obsahu básní však čtenáči zieimě porozuměli'

iat< nasvědčuie nadšené píiietí jeho poezie v českfch zemícb i mezi studenty
,na 

Slovensku. BáseĎ Ferina Lišdk (1845)' volné zpracování Goethova

"oosu' 
.krÍvala v pčíbězích z Ťíše zvíčat satirickou kritiku nespravedlivě

u.'poláa*e společnosti a metternichovského režimu. Podobnf ráz a smysl

mÉt ruacett.v prozaickj'vj'bor z indickfch didaktickfch pÍíběhťr o zvíčatech-Eap, 
a;apoioay (|846,1850); také zďe rozpoznali současnici zahalené

ítoty p.oti absolutismu. obě díla musel Klácel vydat pod cizími jmény.
- 

v.s[erou ieho mnohostrannou činnost sjednocovaly vfchovné a spole-

čensky nápravné snahy; pramenily z jeho filozofie, oviivněné Hegelovou

dialektikou a naukou o vlvoji člověka a světa. odtud čerpal Klácel víru

v děiinnÝ pokrok a v sílu lidského ducha. Velkf duraz klaď na etiku a napsal

o ní pojed,nání s názvem Dobroqsěda. PŤesvědčení o možnosti uskutečnit

lepší svět spojen;im risilín lidí vzdělanych, ušlechtil ch a humanisticky

,álrsr.ir.i.t' chtě! uvést do praxe založením Českomoiavského bratrstva

(1850); na jeho veiejnou vyzvu se do Bratrstva pŤihlásilo všeho všudy

oetotit pŤátel, mezi nimi i B. Němcová. obdobnln utopickj'm pokusem

o zÍízeaí ideální obce byla později v Americe jeho Jednota svobodomy-

slnfch.
Ér.d '. 1848 se ieho stati tfkaly národního kultumího života (divaďo'

literaťura, rivahy o národní osobitosti a světovosti, o slovanství apod.).

Po revoluci se Klácel novináŤ zaměŤit více na problémy politické a sociální.

Jebo Listy pžitete k pŤi.tetkyni o púooilu socialistttu a komunismu, podnícené

iot""y B. Němcové a otiskované roku 1849 v Moravskj'ch novinách, isou
našíJ prvnl- soustavnjm vfkladem teorii o dokonďém společenském ňádu

od PlaiÓna po utopickj' socialismus, autor v nich uplatnil i vlastní bystré

postŤehy o domácí společenské skutečnosti. Stoníh pro čtenáie nooin,

iamtéŽ publikovan!', vysvětlovď v duchu pokrokového liberďismu zák1adní

pojmypolitickéifi lozofické.UniverzálnostKlácelov''chzájmirasnaha
spojii v8echno poznání v jednotnf systém veďy pozděii ke vzniku pozoÍu-

hodného němicky psaného naučného d11'a Encyklopediché ozpomtnky
(1868). Své pčedstavy o zlepšení tidského ridělu na světě rozvíiel Klácel

i v Americe, psal o nich ve sv!'ch tamějších časopisech i v iadě populari-

zujících filozofickÍ'ch, lraučnj'ch a lidovj'chovnfch spistt.

Antonín Klášterskf
/ , t866-1938/

Básník a pÍekladate!, na pŤelomu 80. a 90. let spolutv rce tzv. Žá.nru'

iednoho ie zpttsobú, jími se česká poezie vyma}lovala z bezprostňední

závislosti na tvorbě |. Vrchlického.
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kritika, jíž je Karásek stoupencem' má v dlle hledat rysy vflučoé, neobvyk.
lé, negující normálnÍ funkce a prahiky soudobé spolefoosti. Kritik Karásek
bojoval pfoti tendenč:nosti umění, proti realismu a historismu. Své kritiky
shrnoval do souborťr, jejichž název vždy zdÍtazůuje ristÍední myštenky knihy
- Renesanční touhy o uměnl (!902), Umění jako kritika života (|%)6),
Chimérické altpraoy (1905), Taúucooé a epigoni (lg27) aj.

Jednostrannost teofetickÝch názorir je často dána autorov.fm sklonen
k provokativně znějící formulaci. Konkrétní kritická worba |e pŤevážaě těch.
to jednostranností prosta a dokazuje KaráskŮv jerrnf smysl zejména pro
moderní tvorbu. Z cizich autorťr Karásek objevovď ďla V. s7'hitmanna,
H. Ibsena, St. Przybyszewského, S. Mallarméa, M. Maeterlincka ai.,
z českj'ch autorú si vybíral pro svou kritiku práce J. Nerudn !. Zeyera
a zeiména tvorbu generačních vrstevníkťr (soubor ktitik Impreionisté
a ironikotlé' t903),

František Matouš Klácel
/1808-1882/

Kato||ckf Íádov! kněz, kterf byl po cc|f žlvot v konílktu s církcvnt
mocí' |eho poezie, novináňská činnost v období revo|uce r. |&|8
i filozoÍlcké a pedagogické spisy isou rťrznfml Proiévy jeho snahy
o bpolcčenskou nápravu.

Pocházel z chudé čemeslnické 16rlinn naroďl se v České TŤebové
7. 4. 1808. Pro mimoiádné nadání se dostal na gymnázium do Litomyšle,
kde vystudoval i filozofii. Pak vstoupil do augustiniánského kláštera v Bmě;
po bobosloveckj'ch stuďích se stal profesorem na tamním filozofickém
stavě (1835)' Po devíti letech byl pro své svobodomyslné názoty (jimlž

mj. navazoval na myšlenky B. Bolzana) zbaven profesury a piinucen vrátit
se do kláštera. V r. 1848 redigoval časopis Tlldntk, později (do r' l85l)
Moravské notsiny,jimiž chtěl pÍrsobit obdobně jako Havlíček v Čechách. Za
obnovené reakce Žil znovrr v klášteÍe, soukromě vnrčoval a literárně praco-
val, trpěl však polítickfmi poměry. V r. 1869 odjel do Ameriky, kde se těžce
živil jako redaktor českfch časopistr, pťekladatel a vychovatel. Zemte|
17.3.7882 v Belle Plaine (USA).

Náhodnou shodou okolností vyšla první Klácelova básnická sbírka,
Lyrické b sně (L836), téměŤ současně s Máchovjm Májem. Klácel, básník
filozofickfch a společenskj'ch rivah, radikálního vlastenectví a slovanství,
nevynikď uměleckou dovedností. Neobratnost jeho veršil byla stupĎovrlna
nutností' aby vlzvy k boji za svobodu, opěvování husitství, odkazy na
piíklad Francorrzské revoluce a proticarského povstání Polákfr byly zaba-

leny do iinotaiir. Ideovému obsahu básní však čtenáŤi ziejmě porozurrrěli,

iak nasvědčuje nadšené pŤi|etí jeho poezie v českÝďt zemích i mezi studenty

na Slovensku. BáseĎ Ferina Liš k (1845), volné zpracování Goethova

eposu, skrjvala v pňíbězích z ňíše zvíňat satirickou kritiku nespraveďivě

uspoňádané společrrosti a metternichovského reŽimu. Podobnf ráz a smysl

m& KÉceltrv prozaickf v1bor z inďckÝch didaktickÝch pŤíběhir o zvíčatech

Bdjky Biclpajny (1846, 1850); také zde rozpoznďi současníci zahalené

.itoty proti absolutismu. obě díla musel Klácel vydat pod cizími imény.
věšt.rou ieho rnrrohostrannou činnost siednocovďy vfchovné a spole-

čensky nápravné snahy; pramenily z jeho filozofie, ovlivněné Hegelovou

diďektikou a naukou o vlvoji člověka a světa. odtud čerpal Klácel víru

v dějinnf pokrok a v sílu lidského ducha. VelkÝ duraz klaď na etiku a napsal

o ni poi.d''aní s názvem Dobroaěda. Piesvědčení o možnosti uskutečnit

lepší ivět spoienjm risilím lidí vzdělan.fch, ušlechti ch a humanisticky

,áí'st.ii.t"t. chtěl uvést do praxe za|oženín' Českomoiavského bratrstva
(rs}o); na jeho veiejnou vj'zvu se do Bratrstva pŤihlásilo všeho všudy

několik pčátel, mezi nimi i B. Němcová. obdobnfm utopickjm pokusem

o zfiLzení ideálnÍ obce byla pozděii v Americe jeho Jednota svobodomy-

slnfch.
Él"d '. 1848 se ieho stati tfkaly národního kulturďho života (ďvaďo,

literaťura, rivahy o národní osobitosti a světovosti, o slovanství apod.).

Po revoluci se Klácel novináň zaměňil více na problémy politické a sociální.

letro Listy pfitele k piitetkyni o púruodu socialisttu a komunivttu, podnicené

dotazy B. Němcové a otiskované roku 1849 v Moravskj'ch novinách' jsou

naším prvním soustavnfm vfkladem teorií o dokonalém společenském iádu

od PlaiÓna po utopickj, sociďismus; autor v nich uplatnil i vlastní bystré
postŤehy o domácí společenské skutečnosti. Slaníh pro čten ie nu:in'

iamtéžpublikovanf, vysvětloval v duchu pokrokového liberďismu základní
poimy politické i filozofické. Univerzáloost Klácelovfch zájmir a snaha

spojit všechno poznáni v |ednotnf systém veďy pozděii ke vzniku pozoťu-

uoanerro německy psaného naučného díla Encyh|opedické tlzpotntnky
(1868). Své pňedstavy o zlepšení lidského tidělu na světě tozvíjel Klácel

i v Americe, psal o nich ve svj'ch taměiších časopisech i v iadě populari-

zujících filozofickj'ch, naučn!'ch a lidovj'chovnfch spistt.

Antonín KlášterskÝ
/ , t866-1938/

BásníkapÍektadateI ,napňe lomu80.a90. te tspo|utvúrcetzv .žánru '
jednoho ie zprlsobŮ, jímŽ se ěeská poezie vymailova|a z bezprostÍední
závislosti na tvorbě J. Vrchlického.
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Antonín Klášterskf se narodil 25. 9. |866 v Mirovicích u Písku' ďe

dětství prožil v Praze, kde také r. 1885 maturoval a vystudoval práva. Poté
krátce pťrsobil u zemské školď rady a r. 1894 se stal ričedníkem Zemského
vfboru. Mnoho sil věnovď organizačrrím záležitostem literfuního Života.
Patiil k zakladatelťrm literárního spolku Máj, jenž si jako jeden z hlavních
kol{r uložil penzijní zajištění českého spisovatele, jako právník se zabÝval

otázkami zlepšení autorského práva, pracoval v podptrrném spolku spisova-
telír Svatobor, byl ďouholet1im tajemníkem IV. - literární - tťídy České
akademie, spoluzaložil Společrrost Jaroslava Vrchlického a stal se redakto-
rem jejího Sborníku, po smrti J. Vrchlického a t. V. Sládka r. l9l2 byl
pověŤen čízením Sborníku szlětoaé poezie, jediné reprezentativní knižnice
sledující v Čechách evropskou a zámoňskou poezii. ZemÍe| 3. 10' 1938
v Ptaze.

Básnické dílo A. Klášterského spolu s nejranější tvorbou J. S. Machara,
A. Sovy a F. X. Svobody tvoŤí pčechod mezi lumírovskou poetikou
a tvorbou geneÍace 90. let; ve svfch začátcích také dosáhlo největšího ohlasu
(publikoval tebdy pod pseudonymem Petr Jasmín). I(ášters\ pak vydával
jednu sbírku za druhou pňedevšírn díky tomu, že byl u nás jeden z prvnlch,
kdo po vzoru francouzského básníka, opěvatele pďížsk ch zákoutí F. Coppéa
začal pěstovat tzv. realistick! žánt,krátkf básnickf riwar na rozhraní mezi
lyrikou a epikou, jenž zachycoval drobné děje ze všerlního života obyčejnjlch
lidí. Srrrysl těchto anekdoticky laděnfch pčíběhťr však spočÍval ve vytváŤen|
lyrické nálady v sociálních motivech zpraviďa sentimentá|ně zabarvené,
v piírodních obrázcích pak htedající parďely k životu člověka nebo obestí-
rajícÍ pŤírodní jevy náznakem tajemství. Zatímco však A. Sova a J. S. Ma-
char po prvních sbírkách žánr opustili, Klášterskf stále znovu v ňadě sbírek
obmě oval tento ritvar, a tak se postupně vydělil z tvurčÍch snah mlad'é
generace. Vedle žánru Klášters\il psal pňírodni lyriku, lyriku reflexívní
a vlasteneckou, v pozdějších sbírkách i lyriku intimní, zvláště zklidnělou
lyriku rodinnou, a pokusil se i o drobnou epiku. Básnické rivďry, pčírodnt
nálady-a žánty tvo l také zpravidla jednotlivé oddíly autorov1i'ch ranj'ch
Wih (Žiujln a rnrtzlltm, 1889; Spadaté listí, |89o). }en sbírka Píně z prdce
(1B9l, pod pseudonymem A. K. Lešan) je cele věnována žántu a sociálním
motivťrm z dělnického prostňedí, avšak poměrně nejlépe se básníkovi dďilo
v civilnl'ch nálador{'ch obrázcích ze staré i piítomné Ptaby (Pražské motizly,
18%). ŽánÍ nezťídka pčerostl i v menší 

"pi"té 
.kl"dby a i v nich trvá sklon

vytvoiit v prvé.iadě náladovou atmosféru (Epické bámě, |893). Klášterské-
ho baladn legendy a ťomance jsou ovlivněny lidovou epikou (Žioé sttny,
L895; České baladg a romance a jiné btisně, l9l3), lidovou lyrikou pak
Chodské písně (|926). Souvislost s lumírovskou tvofbou pak nejvfiazněji
prokazují básníkovy pokusy o umělé strofické a veršové ritvary (Vzpomínky
z jihu' 1897;Ironické sicititÍny, t9L3).

Klášterskj,psal také prÓzu, knihy pro mládež a děti, referáty o básnic-
kfch sbÍrkách ve Světozoru,Zvonu, Máji a Lumíru. Vfznamnější ie ieho

I3L K
aktivita pčekladatelská,zejména v oblasti angloamerické poezie. Z americké
poezie uspoŤádal první českf dvoudílnÝ yÍbor Moderaí poezie anerickd
(1906 a 1909). Jako Žák Sládkťrv ve stuďu ang|i!1fu1y byl po ieho smrti
pověčen dokončením pčekladil dramatického ďla sí. Sbakespeara; veďe
zbylÝch dramat pŤeložil i jeho Sonety. Dále pŤekládal G. G. Byrona, H. !7.
Longfellowa, T. B. Aldriche, E. Barret-Browningovou (Porugalské sonety),
o. vilda a z němčiny též N. Lenaua' Jako pčekladatel lpěl Klášterskj'na co
nejvěrnějším pčevodu, a to jak myšlenkové stÍánky' tak i všech vnějších
formálních znakir. Snaha maximrílně se pŤibližit originálu však často
zabránila hlubšímu proniknutí k specifickj'm rysrim poetiky piekládaného
autoÍa a také větší čtivosti díla.

Václav Kliment Klicpera
/tTs2-r85s /

PňednÍ dramat|k obrozenské literatury, označovanf často za
zak|adate|e českého dramatu. Zieho četnfclt divade|ních her
žijÍ dodnes na ievišti veselohry. Autor zábavnfch dek|amovánek
a historickfch povídek.

Narodil se 23. ll. 1792 v Cblumci nad Cir||inou, kd,e se učil kreičím
a potom čezníkem. Teprve v šestnácti letech odďel do Prahy na eymnázium
a filozofii, r. 1816 zapob| se stuďem medicían po dvou letech ho však
zanechď a věnoval se stuďím humanitním. V té době byl hercen ochotnic-
ké družiny, která pod vedením J. N. Štepanka poiádďa česká piedstavení
na Stavovském divaďe, a hry, které tehdy napsď, patií mezi ieho nejzda.
iilejší díla. Roku l8l9 odešel učit na gymnáziun do [Iradce Králové, tam
také čídil ochotnické ďvaďo a stá| až do r. 1846 v popňedí probouzeiícího
se náror{ního života. Potom piešel do Prahy na staroměstské Akadenické
gymnázium a za revoluce r. 1848 se aktivně podílel na práci Národního
v!'boru' zvláště v oblasti školské politiky. Roku 1850 byl imenován ňeďte-
lem Akademického gymnázia, jež bylo tehdy nakrátko jedinou českou
stče4ní školou v Rakousku, avšak o tŤi léta později byl pro svtri národně
vyhraněnf postoj odvolán a poslán do penze. ZenÍe| v Praze 15. 9. 1859.

Klicperťrv literrírď talent byl vfrazně dramatickf. V pňedmluvě k povídce
Točlík o tom napsal: ,,Mně jest ce$ svět dramatická báseĎ! Ze všeho, co
čtu, ze všeho, co vidím, bezvolně scény sepčádám a osnuju... Ačkoliv byl
val':nou část života vzdálen ďvadelního centra' dokázal rrapsat více než
padesát her, jež byly většinou dramaticky pirvodní. }iž tím se podstatně
liší od ostatních plodnfch dramatikťr obrozenského období, kteĚí - iako
v. Thám, J. N. Štěpánek a J. K. Tyl - byli prakticlcjtni fivadelníky a na-
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Antonírr Klášterskf se narodil 25, 9. L866 v Mirovicích u Písku, ale

dětství prožil v Praze, kde také r. 1885 maturoval a vystudoval práva. Poté
krátce ptrsobil u zemské školní rady a r. 1894 se stal riŤedníkem Zemského
vfboru. Mnoho sil věnoval organizačním záleŽitostem literárního života'
PatŤil k zakladatelrim literárního spolku Máj, jenž si jako jeden z hlavních
rikoltr uloŽil penzijní zajištění českého spisovatele, jako právnÍk se zabfval
otázkami zlepšení autoÍského práva, pracoval v podptrrném spolku spisova.
telťr Svatobor, byl ďouholetjm tajemníkem IV. - literární - tiídy České
akademie, spoluzďoŽil Společnost Jaroslava Vrchlického a stal se redakto-
rem jejího Sborníku, po srnÍti J. Vrchlického a J. v. Sládka r. |9|2 by|
pověčen iízením Sborníku s,tsětollé poezie, jediné reprezentativní kniŽnice
sledujici v Čechách evropskou a zámoňskou poezii. ZemÍel 3. l0. 1938
v Ptaze.

Básnické dílo A. Klášterského spolu s nejranějšÍ tvorbou J. S. Machara'
A. Sovy a F. X. Svobody tvoŤí pčechod mezi lumírovskou poetikou
a tvorbou generace 90. let; ve svj'ch začátcích také dosáhlo největšího ohlasu
(publikoval tehdy pod pseudonymem Petr Jasmín). Kláštersk pak vydával
jednu sbírku za druhou pŤedevším díky tomu, že byl u nás jeden z prvnlch,
kdo po vzoru francouzského básníka, opěvatele pďížskfch zákoutí F. Coppéa
začal pěstovat tzv. realistickÝ žáff' krátkf básnickf ritvar na rozhraní mezi
lyrikou a epikou, jenž zachycoval drobné děje ze všedního života obyčejnfcb
lidí. Smysl těchto anekdoticky laděnfch pííběhtr však spočíval ve vytváŤení
lyrické náIady v sociálních motivech zpravidla sentimentálně zabarvené,
v pŤírodních obrázcích pak hledajícÍ paralely k Životu čIověka nebo obestí-
rající pŤírodní jevy náznakem tajemství. Zatlmco však A. Sova a J. S. Ma-
char po prvních sbírkách Žánr opustili, Klášterskf stále znovu v iadě sbírek
obměůoval tento tvar' a tak se postupně vydělil z tvuÍčích snah mladé
generace. Vedle žánru Klášterslc.i' psal piírodní lyriku, lyriku reflexivnl
a vlasteneckou, v pozdějších sbírkách i lyriku intiÍnni' zvláště zklidnělou
lyriku roďnnou, a pokusil se i o drobnou epiku. Básnické rivďry, pňírodní
nálady a žánty tvočí také zpravidla iednotlivé oddíly autorovj'ch ranj.ch
|ailn (Žiullm a mrfu rn, t8893 Spailalé listí, |89O). Jen sbírka Písaě z pr ce
(189l, pod pseudonymem A. K. Lešan) je cele věnována Žánru a sociáIním
motivÍrm z dělnického prostňedí, avšak poměmě neilépe se básníkovi dďilo
v civilních náladovj'ch obrázcích ze staré i pňítomné Ptaby (Pražské motixy,
|8%), ŽánÍ nezčídka pŤerostl i v menší epické skladby a i v nich trvá sklon
vytvoňit v prvé.čadě náladovou atmosféru (Epické bdsně' |893). Klášterské-
bo baladn legendy a romance jsou ovlivněny lidovou epikou (Žizlé stínsl,
|895; České batady a romance a jiné bdsně, 1913), lidovou lyrikou pak
Chodské písně (|926). Souvislost s lumírovskou tvorbou pak neivfiazněii
prokazují básníkovy pokusy o umělé strofické a veršové ritvary (Vzpominky
z jihu' L897 i lronické sicilidny, l9L3).

Klášterskjl psal také prÓzu, knihy pro mládeŽ a děti, referáty o básnic-
kfc1r sbírkách ve Světozoru,Zvottu, Máji a Lumíru. Vfznamnější ie ieho

aktivita pčekladatelská,zejména v oblasti angloamerické poezie. Z anerické
poezie uspoňádal prvnÍ čes\f dvoudílnÝ vÍbor Modemí poezie americkd
(1906 a 1909). Jako Žák Sládkťrv ve studiu angličtiny byl po ieho smrti
pověčen dokončením pčekladtr dramatického r{i|a \p. Shakespeara; vedle
zbyfch dramat pieložil i jebo Sonety. Dále piekládal G. G. Byrona' H. !í.
Longfellowa, T. B. Aldriche, E. Barret-Browningovou (Portugalské sonety),
o. vilda a z němčiny též N. Lenaua. Jako piekladatel lpěl Klášterskj'na co
neivěrnějším pňevodu, a to jak myšlenkové stránky' tak i všech vnějších
formálních znakťr. Snaha maximálně se pŤiblížit originálu však často
zabránila hlubšímu proniknutí k specifickjm rysťrm poetiky pčekládaného
autoÍa a také větší čtivosti díla.

Václav Kliment Klicpera
/L792-L85e /

Pňední dramatlk obrozenské |iteratury' označovanf často za
zakladate|e českého dramatu. 7ieho ěetnfch divade|ních her
žiií dodnes na jevišti veselohry. Autor zábavnfch dek|amovánek
a historickfch povídek.

Narodil se 23. 11. |792 v Chtumci nad Ciďinou, kde se učil krejčlm
a potom iezníkem. Teprve v šestnácti letech odešel do Prahy na gymnáziurr
a filozofii, r. 1816 započal se stuďem meďcínn po dvou letech ho však
zanechď a věnoyď se stuďím humanitním. v té době byl hercem ochotnic-
ké družiny, která pod vedením J. N. Štěpánka poŤádala česká pňedstavení
na Stavovském ďvadle, a hry, které tehdy napsď, paďí mezi jeho nejzda-
iilejší ďla. Roku 1819 odešel učit na gymnázium do llradce Králové, tam
také Íiďl ochotnické ďvaďo a stá| až do r. 1846 v popiedí p;obouzejícího
gg ftíÍodního života. Potom piešel do Prahy na staroměstské Akademické
gymnázium a za revoluce r. 1848 se aktivně poďlel na práci Národníbo
v'.i'boru' zvláště v oblasti školské politiky. Roku 1850 byl jmenován ieďte-
len Akademického gymnázia, iež bylo tehdy nakrátko jedinou českou
stier|ní školou v Rakousku, avšak o tči léta později byl pio svťrj národně
vyhraněnf postoj odvolán a poslán do penze. ZenŤe| v Ptaze 15. 9. 1859.

Klicperťrv literfuď talent byl vj'razně dramatickj'. V pčedrrluvě k povídce
Tohíh o tom napsal: ,,Mně jest ce$ svět dramatická báseĎ! Ze všeho, co
čtu, ze všeho, co vidím, bezvolně scény sepňádám a osnuju... Ačkoliv byl
va|nou část života vzdrílen ďvadelního centra' dokázal napsat více než
padesát her, jež byly většinou dramaticky pťrvodní. Již tím se podstatně
liší od ostatních plodnfch dramatikŮ obrozenského období, kteff - jako
v. Thám, J. N. Štěpánek a J. K. Tyl - byli praktickjuri ďvadelniky a na-
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plĎovali Íc['Gf,toár čast$i svfmi piet|adn ripravami a variantami clzích
kusŮr než ptrvodními ďly. Námětově se ovšen i on' iak bylo tehdy obvyklé'
nedídka inspirovď literátními pŤedlohami' a to iak dramatick!'mi, tak -

iďtě častěii - prozaickfmi.
Autor nezatěžovanf pŤíliš divade|ní rutinou ani tehdy populárními kon-

vencemi mohl dďeko svobodněii rozvíiet své dramatické viděnt světa,
opÍraje se pňitom pŤedevším o zn.alost ktasické literatury. KdyŽ Josef
lungmann potŤeboval do své Slovesnosti (1820) ukázky vzorov ch texnl
dramatického básnictví, které tehdy česká literatura ještě neměla, obrátil
se proto právě na Klicperu; terr mu pÍtr tento ričel napsal dva jednoaktové
kusy: ďnohru BratŤi a historickou ,,smutnohru., Szlatislao. Své hry zve-
čejĎoval Klícpera tiskem hlavně ve svazečďch nazvanfch Diaadto Klicpero-
vo (L82o--2|)' Abnanach dranatickj,ch het (l825_3o) a Dratnatické wisy
(r847-50).

Klicpera plokázal zqména schopnost vÍstihě charakterizovat postavu
stručnÍm zachyceoím několika z:kladních povabovfch rys{r. To se mu
pochopitelně neilépe daiilo u Í'ostav komickích' kdežto ieho postavám
vážnfm chyběií pii takovémto povahokresebnfu pŤístupu bohatší lidské
rozměry, a rm i možnost cbarakteroveho vÍvoie. Podobr.ě i Klicperriv
sBysl pro vywa*ni a rozvíiení iednoducJrfch' ale pčitom dramaticky vf-
nznj,ch situací se ristroiněii up|retůovď v komediÍch než ve hrách vážnfch'
kde by situace sloátěiší psychologickou motivaci. Z ieho her
také zÍ$tala na ievišti ien díla veseloherní' zvláště aktovky.

fednoaktovou veselohru Rahotbt ětgetolÚ (1825)' která má ien mužské
role, napsď pťÍ v Í. l8r7 Kficpera pŤes aoc pro krcužek chlumeckj,ch stu.
dmt 

" 
když g niÍni mí5tDí děvčata odmÍtla brát ďvadlo. le to jednoducbf

vtipnÝ pŤÍběh o tonl' iak se rn|a4í wobodomys|ní umělci drlnyslně pomstí
naduténu a omezenému měšÉanostovi. Nadržování mlad m' pokrokovlrn
a intďigentnim gi|ám g v'směch šosácténu mďoměšťácM isou pŤÍaačné
i pro dalšÍ ieho oblíbené a&tovty Ptáibdh (prem. |835) a.Každ! něco pro
olast ! (1829). V této konveračaí veselobÍe dává obsazování staÍostenskébo
Ťadu piíležitost k zesměšnění několika kandidátÍt' prospěcháŤskfch ,,vlas-

tencÍl.., kteŤÍ se honosí svfni á ami o obecní blaho a bredaií prostťed-
aictvÍm vychytralé paní sptávcové piízrů vrc.bnosti. Morální a společenské
hodnoty' kteťím Klicpecovy bÍy straní' i chaÍal.terové vlastnosti a ávotnÍ
rikazy' kterjm se posnívaií a tceré karikuií' maií i pŤi rrtn{g1!rr[ do autorovy
současnosti obecnou povahu; to rrmoižnilo pozděiším divadelním umělc m
@. F. Burianovi' J. Freikovi'J. Hozlovi)' aby uvedli Klicperovy vesďobÍy
po ma$ch dramaturgickfcb írpravách na moderní i*iště znovu iako aktuál.
ď satiru. Ievištně ďnná z stala také Klicpercva spontánnl komeďálnost'
iak dosv&čuie napi. Vascblra na nnstě (1828). Tato hiíčka založená na.
komické situaci v níŽ se octne ně&olik liď na mostě mezi pozics'mi dvou
nepiátďskfch anád, sta|a se iďtě po více neŽ stu letech libreten komické
opery Bohuslava Martinri (prem. f935).

Z rozsábÍeiších komedií se těmto aktovkám blíži neiuspěšněiší Kliqrerova
fira, tťíaktovj' Dioonorn! hlobo,lk (1820). leho d$ovfm áHadem ie anek-
dota o napálení bohatého kupce Koíiáše dvěma nua'ni snrdenty, Strna-
dem a KŤepelkou, kteŤí dohodnuti se sklwníkem prodaií hloupému lakomci
,,záztačn! klobouk.., iehož 'naiitel Eírže Y hospodě sníst a v54rít, co hrďo
ráčL a nemusí pÚ za to nic platit" Rozrnarnou parodií na rydÍské činohry
je Hadid.n z Řtmsn (1821)' veselohra o nezdačenfch námluvách směšnébo
Hadrirlna' kterému chybí vše' co by měl mlaff rytíÍ nít: Msa' odvaha, ši-
kovnost, intďgence. Komičnost !e zv!šena .,n, že ve hŤe vystupuií
Hadriánové dva: jeden piestroiení kterÍ ie povafuván za pravého, a
Hadrián skutečnÍ! kterÍ ie držrnza podvodníka a uvězněn. Toto pÍestro-
iování postav - kterému Klicpera Ťíkal ,*uklení.. - patŤí k ieho nejoblíbe-
něiším prostŤedkťrm situafuí komiky.

osobitou skupinu mezi Klicper.ovÍmi bÍami YážnÍmi woff zdranatizo.
vané pověsti situované do ,,r5níiské.., btíjže nerrrčené minulosti. Sein patťí

ieho nejstarši bra Blotík (Í'saná v r. l8l3), 1nhádková ČesW Meluzína
(prem. |847) a kdysi velmi oblÍbenÝ romantickf VaI&h (1825). Neinfuď.
něiší wťrrčí zámiey vHádal Klicpera do svfch ber z fukÍch děiin' zvláště
pak do veršovaného dramatu sůěsl4o, *Lsbj btíže (1826)' pffznačně pre.
romantického pokusu o vďkou básnickou tragedii sbakespearovského typu.
Autorovi současníci i něktďí pozdější kÍitftove a bistorici tuto bru vysoko
hodnoťli zvláště pro |eií rrznďenou básnickou Íeč' avšak jako ievištnÍ ďlo
Soběslav nikdy neuspěl. Jdnou z blavnícb pfičin byl právě ieho vyrmáko.
vaně květnatj'a nadnesenf preromantictf iazat. Na tonto dxamatu 8 také
na ostatnÍch vážnfch čjnobrách Klicpetovfch |ze ve srormáni s ieho vese-
lohrami zŤeteloě pozoÍovat iakousi umělou konstruovanost, která snad pra-
menila také z .autororry menší ďvadelní zkušeoosti. Nedostatek ievištní
praxe se projevuie často tím, že vábé bry máto respektuií podmínky' které
na dramatick text klade ieviště.

Do dějin české poezie se Klicpera zapsal jako wŮrce deklamovánek'
zábavnj'ch básní určenfch k pŤednášeni na spolďenst<Ích veďtcích nrírodně
se uvědomujícího měšťanswa (Mlyruiíova o?ii'ko). Dlouho byla populární
také Klicperova zveršovaná pavidla kaÍetaí hry bulka Šestadtacet aneb
Trapulky do bulfu (č. 1821). Ve svfch historickÝch povídMch se Kliq'era
iako první snažil následovat vzoÍu V. Scota. Neizdďileiši z těchto pťací
byla jebo prozaická prvotina ToHh (1828)' pňedaamenávaiící nejen svlmi
postavami, seskupen mi kolen Hle Vádava rV.' ďe'i svou lomantickou
atmosférou historické prÓzy Máchovy. Dobová kÍitika oceĎovala i povídky
Víteh VítkoÚič (1830) a Váteslasa (č. 1834)"
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plĎovďi repertoár častěii svÍmi pÍek|adn ůpravami a variantami ďzÍch
kusŮr než pťrvodními ďly. Nánětově se ovšem i o'n' jak bylo tehdy obvyklé'
nezčídka inspinovď |itecírními pŤedlohami' a to iak dramatick!'mi, tak -

iďtě častěii - prozaickÍmi
Autor DezatěžovanÝ piíiš divade|ní rutinou ani tehdy populárními kon.

verrcetni mohl dale*o svobodněii rozvtiet své dramatické vidění světa,
opíraje se piitom pŤedevším o aalost klasické literatury. Když Josef
Junemann potieboval do své Slovesnosti (r82o) ukázky vzorov]|'ch texni
dramatického básnictví' které tehdy čestá litetatura ještě neměla' obrátil
se proto právě na Klicperu; ten mu pro tento čel napsal dva jednoaktové
kusy: ďnohru BratŤi a historickou 'nsmutnohru., Szlatislao. Své hry zve-
ŤeiĎovat Klicpera tiskem blavně ve svazďcích nazvanj'ch Dh:adlo Klicpero-
vo (1820_2|), Alnanacb dronaticbjch het (lu5-3o) a Dratnatické qisy
(1847{0).

Kliqlera pro}ulzal zejmiéna schopnoot \rÍstižně charakterizovat postavu
stručnÝEn zacbycením několika ákladních povahovfch rysťr. To se mu
pochopitelně neilépe dďilo u lnstav komickÍch' kdežto jeho postavám
váŽnÍm chyběií pči takovémto povahokresebnén pŤístupu bohatší lidské
rozněry" a ím i možnost charakterovdfio vjvoie. Podobrrě i Klicperťrv
smysl pro vytváŤení a rozvíiení iednoducňÝct' ale pňitom dramaticky vÍ.
raznfch situací se Úsřoiněii uptatĎoval v komediích než ve hrách vážnfc\
kde by situace potňebovaly ďoátěiší psychologickou motivaci. Z jeho her
také zústala na ievišti ien ďla veseloheťní' zvláště aktovky.

Jedooaktovou vesďobru Rohooín &venolr! (1825), která má ien mužské
role' napsď prÍ v r" r8r7 KEcpera pies noc pro kroužek chlumeckfch stu-
dent&' když s nimi místní děYčata odmída brát ďvadlo. Je to jednoduchf
vtipnÝ pŤiběh o tom' iak se mtaď umělci dtmyslně pomstí
nadutému a omezmému měštanostovi. Nadržováni mlad}'m' pokrokovjm
a inteligentnlm gi|ám a tr'směch šosáctému maloměšťáctví isou pŤíznačné
i pro další ieJro oblíbené aktovay Puii,ďk (prem. 1835) a.Každll něco pro
olast ! (1829). V této konverzační veselohŤe dává obsazování starostenského
riiadu pfilďitost k zesněhění několika tandidátúb prospěch.tiskÍčh ,,vlas.
tencíl.., ktďí se honosí svlmi áďuhami o obecní blaho a hledají prostied-
nictvím paní sptávcové pÍizeĎ wctnosti. Morálnt a spolďenské
hodnoty' ktcrÍm Kticpetovy hÍy suaní' i charakterové vlastnosti a živomÍ
likazy' kteťÍB se posnívaií a kte!é karikuií' maií i pii umÍstěď do autorovy
současnosti obecoou povahu; to rrmdhilo pozděiším divadelnín umělcŮm
@. F. Burianovi I. Freikovl I. Hondovi), aby uvedli Klicperovy ve$elobry
po nalÍch dnmatrrrgickÍch ůpravách na modemÍ iwiště znovu jako aktuál.
ní satiru. Jevištně činná zůstala také Klicpetova spontáoď komediálinost'
iak dowědčuie napŤ. Veseloba na nostě (1828). Tato bŤíčka za|ožená ns'
komické situaci' y níž gg octne ně&olik lidí na Eostě mezi poziceni dvou
nepiátelskfch armád, stala se ieště po více než stu letech libreten komické
opery Bohuslava Martin (prem. 1935).

Z rozsáhlejších komedií se těmto aktovkám blíží neiuspěšněiší Klicperova
hra, tiíakto\rj' Divotz:orttj klůouh (1e20). }eho dělovjm záHade"n ie anek-
dota o napálení bobatého kupce Koliáše dvěma mtaďÍni studcnty' strna-
dem a Kňepelkou, ktefí dohodnuti se sHepnikem prodaií hloupénu lakomci
,,záztačn! klobouk.., iehož maiitcl mírže v hospodě sníst a v5pít, co brďo
ráčí, a nemuslprÍ, za to nic platit Romamou parodií na rytíiské činobry
je Hadi n z Římnz (1821)' veselobra o nezdaÍeofch námluvách směšaého
Hadri:ína, kterému chybí vše' co by měl mladf rytíč mít: }cása' odvaha, ši-
kovnost, intďgence. Komičnost ie zvjše-a tí"n, |t.e ve hŤe vystupuií
Hadriánové dva: jeden piestroienj; kterÍ ie považován za pravého, a
Hadrián skutečn$ kterÍ ie držxn' za podvodnika a uvězněn. Toto pŤestro-
jování postav - kterému Klicpera ffkal '*uklcoi.. - patŤi k ieho nejoblíbe-
něiším prostťedkťm situační komiky.

Osobitou skupinu mezi Klicperovlmi hraui YážnÍmi tvoií zdramatizo.
vané pověsti situované do ,,rytíŤskď., blíže neurčené ninulosti. Sem patčí
ieho nejstaršl hta Btotík (psaná v r. l8l3), pohádková Česfui Meluztna
(prem. 1847) a kdyst vetmi oblÍbenf romantickÍ Vaack (1825). Neinerď-
aější wurčí záměry vkládal Klicpera do svfch her z českfch děiin' zvláště
pak do veršovaného dÍamatu Soběslctl, selsbj bňže (1826)' pÍÍaačaě pre-
romantického pokusu o Yelkou básnic*ou t.agedii shltesPrearovského 1yp11.
Autorovi současníci i něktďí pozděiší kritftovc a historici tuto hru vysoko
hodnotili zvláště pto ieií vznďenou Msnickou ffo avšak iako ievištni dilo
Soběslav nikdy neuspěl. Jednou z hlavních pŤíďn byt právě ieho vyrrmělko-
vaně květnat!'a nadnesenj'pretomantickf iazyk Na tomto dramatu a také
na ostatnlch vážnlch činohrácb Klicperovf<lr |ze ve srovnání s jeho vese-
lohrami zčetelně pozoťovat iakousi rrmělou konstruovaaost' která snad pra-
menila také z autorovy menší divade|ní zkušcnosti. Nedostatek ievištnt
praxe se projevuje 6"g1q tíÍn' že vážné, bry máto respektuií podnínky' které
na dramatickj'tex klade ieviště.

Do dějin české poezie se Klicpera zapsal iako tvfuce deklamovánek'
zábavnj'ch básnÍ určenfch k pŤednášení na společenskfch večírcích národně
se uvědomujícího měšéanstva (M\ruitova opiifto). Dlouho byla populární
také Klicperova zvetšovaná pravidla k'Íetní bry bulka Šestadzlaet ateb
Trapulky do bulkg (č. 1821). Ve svfch histotickfch povídkrích se Kliqtera
iako první snažil nrísledovat vzoru \í. Scotta. NeizdaŤileiší z těchto praci
byla jeho prozaická prvotina ToMk (1828)' pŤedznamenávaiící neieo svjmi
postavami, seskupenlmi kolem krále Vádava fV.' ale.i svou romantickou
atmosférou historické prÓzy Máchovy. Dobowá kfitika oceĚovala i povídky
Vttek Vítkovič (1830) a Věnteslqsa (č. 1834).
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Karel Klostermann
/L848-1923/

Povídkáň a romanopisec zobrazujÍcí htavně šumavu a PošumavÍ.
Měl smys! pro osobitf pŤírodní charakter tohoto kraJe' pro ieho
zv|áštní lidské typy i pro jeho nedávnou hospodáŤskou a sociá|ní
historii.

Naroďl se L3.2. 18tt8 v hornorakouskén [Iaagu. oba roďče pocMzeli
ze Šumavy (mat}a z bohatého sklá:Ťského rodu)' otec pťrsobil jako lékď na
rťlznfch místech v iižních Gchách. Klosternann studovď gymnáziun
v PÍsku a v Klatovecb pak medicínu ve Vídni. Stuďum nedokončil, dva
roky byl sorrkromjm vyctrovatelem v Žamberku, 6ok redaktoren vÍdeůského
časopisu Vandetet. v l. 1873-1908 učil na něpecké reálce v p|zni. lpg-
čátku ápasil s hmomln nedostatkem, později byl jako učitel německé ško.
ly napadán pÍo svou českou literární činnost. leho tomán Za štěstím (1895)'
kteťj' líči ztroskotané osudy českÍch liď hledaiíctch lepší existenci ve Vídni'
veď k udavačské ďéŤe. - Kromě několika větších cest do ciziny trávil
Klostermann už od studentskfch dob prázdoiny většinou na Šumavě,
několikrát na jihočeskÍch Blatech, v posledďch letech života ve Štěkni
u Strakonic; tam zemiel 16.7. L923.

Po rispěchu něneckfch črt ze Šumavy (Biiltnerwaldsbizaez) napsal
Klostermann na vybídnutí v. vlčka pro jeho osvětu svou první českou
povÍdku a vápětí román Ze szlěta lesních satnot (č. 1891). Jím a dalšími
prÓzami ze šumavského prostŤedí, které jsou iádrem jebo tvorby, obievil
pro soudobou literaturu dosud neznámou oblast' česko-bavorskébo pomezí.
Román vypráví o twdém ávotě liď v zapadlén koutě šumavského Ptirstlin-
ku kolern osamělé myslivnn o jejich denních ápasech s drsnou pŤírodou.
Krása i krutost pŤÍnodnlho ávlu stoií v popčeď díla: obrazy nepňístupnfch
hlubokfch lesťr' áludnÍch !aŤin, močáIri a vod; vánic a bouÍí' nekonď-
nÝch dďťťr g mÍh, které uzavíraií liď do samoty a oďučuií je od okolnlho
svěa. Vrcholnjn projwen moci pťírodních sil ie v závěru románu áoub.
ná vichňice (která r. 1870 skutečně zničila rozsáblé plochy šumavského
polesí). Prfuoda určuie i zprisob ávota a myšlepí lidí' spoluvywáťÍ ieiich
povahy a osudy. Ti' lcďí zÁe žnjl trvale5, se ií pŤipodobĎuií a piiiimaií iei|
neuprosné ákony. Stávaií se tvrdjni iako ona, isou však schopni i solida.
rity pii katastrofách a nďtěsdch (smrt ďevďe MatÍska). TakovÍ isou ďe.
vorubci a ieiicn ženy, starousedlí lesní zaměsqnngi i osadn{ci z okolníi:h
vesnic. Vfraaě ie vykreslen pocbmurnf ziev bajného Vavnrcha' po l&a
vedoucího boi s pytláky, pašeráky a zloděii skotq; ie ztělesněním nďtostné
moráIky prostieď, která v určitÍch chvílích dává ien dvoiÍ možnost: iničit,
nebo bÝt zničen. Úsďední postava románu revírnÍk Kočán se málem stává
obět! tohoto prostieď' když se ve iméou lidskosti i zákona pokouší onomu

krutému rozporu uniknout. Také ostatní postavy jsou cbarakterizovány
piedevš|m ve svfch vztazlch ke světu lesních samot. Vavruchova dcera
Katy ie po všech stÍánkách dítětem svého kraie, zatímco revírníkova
mladá žena ZdeĎka a piiručí SvijanskÍ' kteŤÍ sem pficházejí zvenčí,
se s životem v lesních pustinách těžko vyrormávaií' qpí a téněč mu pod-
léhaií.

V dalšÍch románech z PošumavÍ pÍesunirie autor pozoÍttost spíše na
lidské koníikty a životnÍ dramata' v iejicM wadl stoií hospodáÍské
pňewaty a iimi podmíněné sociální v }raii. Po vichiici aičil
v 70. letech obrovské lesď rozlohy kťtrovec. Nutnost narychlo zl'racovat
a odvézt spousty dieva vyvolala dočasnou konjunkturu a blahobyt, otevÍela
dveÍe kapitďistickému podnikání se všemi hmotnjmi i moráloÍmi d sledky
pro obyvatele' aryklé dotud na starodávnf zpŮsob ávota. To ie námětm
románu V ráji šwtnavsklm (1893)' kterf zeimena na osudoch rodiny sedláka
Por|hamerského pňedstavuie rozkladnf vliv rychlého zbohatnutt a trena-
eytné touhy po majetku: zaslepenou pj'chu' lakotu i rozmďilost, bezohledné
rvavé sobectvÍ i nevyhnutelnf konečnf rozvrat a pád. Protějškerrr Por{ha-
merského a jeho dětl je ideďizovaná postava starého Seppa, kterf iedinf se
nedá strhnout obecnjn shonem po mamonu. V románě Kott spějt děti
(l90l) ie zpodobena další etapa z dějin kraie' obdobÍ po pčechodném bla-
hobynr. Šumava chudne, zemědělsM v drsnén podnebí nenÍ schopno liď
uživit' bfvďé velké statky se zaďužují. Mladí odcházejí do měst' zejména do
vídně' kde se odcizují domovu, proletarizuií a často propadaiÍ mravnl
zkáze. Zacbraůuií se jen jednotlivci' ktečí isou duševně a morálně dosti
gi|n{. tmenované romány woií v Klostermannově ďle iakousi trilogii;
variace na jejich 2{ft|6r|ní témata obsahuje i velké množsM povÍdek (V stdci
šumaoshi,ch hvozd ,1896, ai.). Voloě s nimi souvisí román .sň'di'. (č. 1893)'
kterf owírá pohled hlouběii do minulosti Pošumaví a ukazuie rozvoi i krizi
tamn{ho skláĚského prumyslu v prvď pirli 19. stoled; autor v něn čerpal
z rodové historie svfch pŤedkit z matčiny strany. V obou zakladatelích
velkfch skláčskfch podnikťr (pan Chablé a starf Haslinger) vywoĚil dva
individuálně odlišené, ale pÍitom dobově i společensky typické lidské
portÍéťy. Román zachycuie specific!é prosďedí tebdeiších skláĚskfch ma-
nufaktur, ieiich vlrobnÍ poměry, obchodnÍ problén5 patriarchálrrí vztahy
pezi maiiteli a domáckfmi dělnÍky atd.

Z Klostermannovy pozdější tvorb5 jež už někdy byla poznamenána
poHesem umělecké tvoňivé sfly' dosáhl zloačnlé obliby romáo Mlhy tu Bla-
tech (č. 1906). Pokoušel se (asi pod vliven Holečkovfch Našich a souběžně
s Baarovfm fanem Cimburou) vystibnout piíaafoé cbarakterové rysy ii.
hočeského sďství i pčírorlní zvláštnosti kraie. V ďle se pÍostupuií dvě blavnl
děiová pásma, postupnf ripadek selského rodu Krušinova a dušermí
a morá|ní vjvoj sirotka Vojty' žijÍcího na statku Potužákovfch. Na vlastnÍch
autorovfch trpkfch zkušenostech z pÍďae stiedoškolského učitďe ie za|oža
rozvlek čtyčsvazkovf román Sup|ent (l9l3)' zarjlmovy iako dobovÍ doku-
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Karel Klostermann
/L848-1923/

PovídkáÍ a romanopisec zobrazujÍcí hIavn{ šumavu a PošumavÍ.
Mě! lmysl pro osobitf pÍírodní charakter tohoto kraie, pro ieho
zvláštnÍ lidské typy i pro jeho nedávnou hospodáňskou a sociátn!
historii.

Naroďl se |3.2.18,Í8 v hornorakouské.m llaagu. Oba roďče pocházeti
ze Šumavy (matka z bohaté.ho skláškého rodu), otec ptrsobil iako lékď na
rÍlznÝch místech v iižních Čecbách. Klosternann studovď gymnázium
v PÍsku a v Klatovecbo pak meďcinu ve Vídni. Stuďum nedokončil, dva
roky byl soukromjn vyc.hovatďem v ámberku, Eok redaktorem vídeĎského
časopisu Vanderer. v l. 1873-1908 uál na něpecké reálce v Plzni. Zpo-
čátku ápasil s hmotnjn nedostatken, později W jako učitel německé ško.
ly napad4n pÍo svou českou literární činnost. lebo romÁr- Za štěstim (1895)'
kterf líčí ztroskotané osudy českfch lidí hledajících lepší existenci yg vtÍ|ni'
veď k udavačské ďéče. - Kromě několika větších cest do ciziny uávil
Klostermann už od studmtskfch dob prázdniny většinou na Šumavě,
několikrát na jihočeskfcb Blateclr' v posledďch letech života ve Štěkni
u Strakonic; tam zemiel 16.7. 1923.

Po uspěchu německÝch črt ze Šumavy (Biilnnerwaldskizzm) napsa!
Klostemann na vybídnud v. vtčta pro ieho Osvětu svou prvnl českou
povídku a rrápětt román Ze ssěta leních sanot (č. 1891). Jím a dalšÍmi
prÓzami ze šumavského prostčedí, které isou iádren ieho tvorby, obievil
pro soudobou literaturu dosud neznámou oblast česko-bavorského pomezí.
Román vypráví o twdém ávotě lidí v zapadlé.m koutě šumavského PÍirstlin.
ku kolen osamělé o jeiich denních z{pasech s drsnou pťírodou.
Krása i krutost pňírodního ávlu stoií v popÍeď ďla: obrazy nepňístupufch
hlubokfch tes ' áludnfch bažin, močálťr a vod, vánic a boďí, nekonď-
nfcb dďťtl g mlh' kteÍé uzavíraií lidi do sanoty a oďučují je od okolního
světa. Vrcholnlm proievem moci pĚírodních sil ie v ávěru románu zhoub.
ná vicbŤice (která t. 1870 skutečně zničila rozsáhlé plochy šumavského
poles|. PrÍroda určuie i zpusob životz a myšlepí liď, spoluvytváčt ieiicb
povahy a o$udy. Ti' kÍďÍ zÁe hjl trvale; se ií pÍipodobůuií a piiilmait i611
neqlrosné ákony. Stávaií se tvrd'ni iako ona, isou však schopni i solida.
rity pÍi kaastrofách a neštěstÍch (smrt dčevďe MatÍska). Takoví isou ďe
vorubci a ieiicb ženn starousedlí lesní zaněstqanci i osadníci z okolníEh
vesnic. Vlraaě ie vykreslen pochmurnf ziev bainého Vavnrcha, po léta
vedoucího boi s pytláky' pašeráky a zloději skotq; ie aělesněním nelítostné
mordJky prosďedÍ, která v uÍčitych chvllích dává ien dvoií možnost: iničit,
nebo bÍt zničen. Ústiední post&va románu revÍmÍk KoÍán se málen stává
obětl tohoto prostčeď, když se ve inénu lidskosti i zákona pokoušÍ onomu

}rutému rozporu uniknout. Také ostatnt postavy isou charakterizovály

i-r"á""sl'" ve srrÍch vztazlch ke světu lesďch samot. Vavnrchova dcera
.r".y 

;" po všeěh stÍánkách ďtěten svého }caie, zat|mco revírníkova

tnladá žena Zdeřka a pÍiručí Sviíanskí lceff sem piictrttzeií zvenčí'

J s životem v lesďch pustinách těžko vyrormávaií, trpí a téměi mu pod-

léhaií.
V dalšÍch románech z PošumavÍ pčesunirie autoÍ pozoÍrrost spíše Da

lidskékonfliktyaživotnídÍamata,viejichžpozadlstoiÍhospodáÍs.ké
pi"á.l a iirď podniněné sociání proměny v }raii. Po vicbiici aičil

i zo. tá"cn obrovské lesní rozlohy k{rrovec. Nutnost narychlo zl'lacovat

a odvézt spousťy ďeva vyvolala dočasnou koniunkturu a blahobyt' otevÍďa

dvďe kapítďistickému poa"*a"i se všemi hmotnÍmi i morálnÍmi di|sledky

pro otyvatae, anyklé dotud na starodávnf zpÍrsob života. To ie námětem

iomalro V r ji šumallském (L}g3)'kterÍ zeiména na osudéďr rodiny sedláka

Podhamerského piedstavuie rozkladnÝ vliv rycblého zbohatnud a nena-

oytné touhy po -"i"tko. zaslepenou pÝchu, lakotu i rozmďilost, bezohledné

rvave sobectví i nevyhnuteln!'konečnÍ Íozvrat a pád. Protěiškem P9dha-

merskébo a ieho dětí ie ideatizovaná postava starého Seppa, kterf iedinf se

nedá strbnout obecnjm shonem po matnonu. V románě Kon spějí děti

1rsorl je zpodobena áďsi 
"t"p" " 

aeii" kraie, období po piechodném bla-

f,"iv*. y.i'""a chudne, zemědělství v drsném podnebí není schopno liď

Jioi,, uy"ae velké statky se zaďuŽuií. Mlaď odcházeií do měst, zeiména do

vÍdoj, kd" ," odcizuií domovu, proletarizuiÍ a často propadaiÍ

zkáze. ZacbraĎuií se ien iednotliu"i, kt.rí isou duševně a morálně dosti

.fuJ. J-*ouané romany.tvoňí v Klostermannově ďle iakousi triloď;

uJ""" na iejich zátladni temata obsahuje i velké množsM povídek (V stdci

šunazlsklcí.Iwozi!t7,l896, ai.). Volně s nimi souvisí román s}Iď' (č. 1893)'

kterÍ owírá pohled hlouběil do minulosti |ošynavt a ukazuie rozvoi i krizi

to-.,íl,o sHarsteuo prťrmyslu v první ptrli 19. stoletÍ; autoÍ v něm čerpď

z rodové historie srrÍch predrtl-" .aieioy stÍany. V obou zaHadatelích

velkfch sklá{skfch poao.'l.i @an Chablé a gtarf Haslinger) 
".y.*9ry Š"

individuálně oďišené, ale piitom dobově i společensky tyeické .Iidské
**u.'. Román zachycuie specifické plostňedí tebdeišícb skláfskÍch ma-

oor"rc*, ieiich vÍrobní po-É.y, obchodní problémy, patriarchttlní vztahy

pezi maiiteli a domáckfmi dělníky atd.
Z Klostermannovy pozdější tvorby, ieŽ už někdy byla poznamenána

poHesem 'mělecké *oillne sÍiy, dosá,hl 
"*čo9 

obliby román MW y?L,-

tuh(č,.1906). Pokoušelse (asipod vlivem HolečkovÍch Nďich a souběžně

'-s;.qí- Ianen cimuuro") vystibnout elznačoé charaktetové ťysy ii-

hočeského selsg i pŤIrodní zvíašmosti krai". v dÍie s" p.sturují dvě.h-Iavnt

děiová pásma, postupnf ripadek selského rodu Krušinova a duševnÍ

a morální vjvoi sirotka Ýli.v, aii"no na statku Potužákovfch. Na vlastních

autoroqfch trpkÍcn xušáost""h 
" 

p'o" stiedoškolské,ho učitele je za'iožcn

rozvteklÝ čtyňsvazkovf ioman Suptettt (1913), aitmavy iako dobovÍ doku-
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ment o byrokratickÍch poměrch rakouského školswí, které urovnávalycestu spíše kafiéfistúm aď poctivfm vychorratelrim.raa"z., ;-b-";bídě EladÝch učitel ' rcere mnonay.poau-o'"t" i ieiich cbaraktery.

Iosef Jiff Kolrír
/7512-18s6/

Yjrazaá osobnost t1rflro diredta; hcrcc' rež|sér, drematurga dramati|r, p'"Ť:i'Í 
-TmenticJri po;.tl a i'"a"|ně u měteckéhoProievu. Psat Patetické historické trry, vccetotrry, p'ckláda| dramateShakespearova a Goettroye-

vfugtnírn iménem Koláč. Narodit se 9. 2. l8l2 v Praze, kde také vy.- chodil gy.názium a začal studovat fiIozofii 
"."oi"roo. 

St.rI se vy_ch:vatelenv maďarské šlechtické r.dině' oŽ mu umožnilo poarat i západalEvropua prohloubit iazykové aalosti. Po návtatu se rozhoď pro hereckou dráhu;popfvé vystoupil t. l83? na ochotnictén KaietánskéÁ &""ar-., iI.ň 
".arJ. K. Tyl. Roku l&t2 byr angažován a"-"eJ."r.no souboru Stavovskéhoďvadla. Vystupoval naae|e.i v atÍch pie-Átavenicn a po Tylově cdchoduz Prahy r. l85l se stal vÍrdď osobnosu-ce*euo ďvadta; oa i.-raol.Jp,o.testu prod pr.ovizotnímu *ďcni ěeské divadelní otázky 

"i''"'ir 
''Jpi.-"u*rien na scénu 

.Po dvou ro..t ivils"t povolán zpět do českéhoProzatímnlho ďvad|a i.f1l. wctnr 
".a-*"l.t. činohry. Na ďvaďe bylaktivně činnÝ až do r. 

|sz-r.' r. l88l pi.''"rl*.e funkci dramamrga Ná.rodního ď dla' ale zatrátko 
" "r 

oa*"l.-y'.-ra 3l. l. 1896 v Praze.Po ce$ ávot se J. J. Ko}tr s."xl 36a6^".. .vou romantickou pÍedstavuunělce iako naprosto vfiimečnéfiojedince,.ior.*o 
"."po* 

, 
"!iy'i"*e-tem a nad nín. feho rzory byli Byron" É. r. a. Hoftnann a Jean Padve filozofii Hege|. k.: 

?"o']." d"bě piJur"^*e 1q. pňed revoluc|r. r8,$) k aeiradikáln$ší sk.upiuě c"*te iitafi.,,o, iež romantismem vy-jadŤovala svú{ odpor p*oti 
"pun"i.*cor"_BsáctvÍ českého prosďeď.V 50. Ietech promítl Ko'* wá.-'..-*:d.* ia"a, ao proglamu ďvadlavelkfch činrjr a vái!ní. zeiie1s{ni -l'd*n*.""-t'y-i pŤeklady, inscena.ceni i herec'kfmi lreaceni qisqg t.uav p<fusatne k budováď české ďva.del!í kultury náročného9n.rl"a" r w^". rrajl téžieho piekladydramat SchilleroyÍch a coettovyctl.É#d"ry romantickf postoi, ienžpronikal všechnu Kolárovu y..u" 

" 
ďoo*t cnano. ' v bezohledn1fch osob-ních polenikách)' zt.áoel rxr chvíle p"ri.iJcio 

""or"eor 
v 60. letech stálevíce obecněiší smysl a opodstamění. 
v w. rgl.Ull sf

tako herec ztěleslovat 
{o||r.nei spěšněii vfiinečné a silné inďvid.atity;ieho nadneseně ziednodušu.iíd ecri p[r#lr"y 

""."^r"n *.'i ilo"pfrsobil prf mohutnjm doimern. T"ké á.;,á;'atik prokazoval obdobné
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tendence: postavy jeho her |sou zpravidla lide něiak yÍiimeční - silou své
vťrle, lásky, nenávisti, bezohlednosti' krutosti; ieiich cbarattery bÍvaií
vyazně jednostranné a situace, v nichž se ocitaií, bud vyhrocené (souboie'
rinosy, vraždy) nebo romanticky taiemné (prosďedi krčein, ruin' áláŤír
a zapadlj'ch uliček). Sugestivní ridn těchto postuptr ne|ze upčít ď9 o.i-
,t"'ší- historickjn dramat m Kolfuovjm, MoÍikt (lrem. |8K), ŽižkaÚa
srnrr (prem. 1850) a MagelÓtu (1852), ačkoliv byly pnívem napadány kriti-
kou pro neptrvodnost neien námětr.r, ale i ce$ch scén a ďďogér. Podobně
pirsobivou se ukázala i hra Pražsbj žid Qltem. L871) z časri perzekuce po

bitvě na Bílé hoče, která se uplatnila i na ievišti 2o. století v ripravě V. Van-
čury z r. 1937. Pozděiší historická dÍamata I(olárova z obdobi Národnlho
divadla (nap[. SmiŤičti, prem. l88l) se již neprosadila, a to pro pŤiliš n.ísil-
nou kresbu postav i situací. Ani jeho veselobry (Mra:enci n'ebo Dejte mi
čamaru!, obě 1869) nebyly niiak |ispěšné. J. l. Kolrár psď ta*é historické
romány (Pekta zptozencl, č. 1856), plné romantickÍch a fantasticklch postav
a zápletek, a vydď sbirku Brírzá (1879)' oboií rovněž bez zietelněišího
ohlasu.

Jan Kollár
/L793-1852/

obrozenskf básníb vedle F. L čehkovs*ďro první velkf umě|eckf
ziev novodobé české titer.tury, autor Slávy dcery. Yyslovi| touhu
po osvobození národním e |idském e vštěpoval víru v děiinné
pos|ání Stovanú pži uskutečitování hurnenitních ideáhi v životě
evropskf ch národú. Teoretickfmi a programovfrni rÍvehami
podporova| myš|enku s|ovanské kulfurní vzáiemnosti' v odborné
práci se zab|va| s|ovanskfmi starožitnoatmi.

o Kollárově rrládí isme dobie zpraveni, poněvadž glÍn napsal podrcb-

né Paměti z mlad,ších let života. NaÍodil se na Slovcnsku v Mošovcích

29.7. 1793 v evangelické todině Í :k^ a hospodáňe" kterÍ často stál v čele

obce iako rychtáň. Studoval na gym ziu v Kremnici, odtud proti v li

otcově odešel do Banské Bystrice a na evangďickou vyšší stiední školu
(lyceum) do Bratislavy. Živtt se vnrčováním žáktt z bohatšich rodin a

o prázdninách jako učitel a správce v sirotdnci. Nutnost boiovat s nepÍízni-

vÍmi Životními podmínkami' odpor proti pokoiovríní slovenského národa,

vzděláním vypěstovanf smysl pro spravedlaost uwríiely už v mládí jeho

myšlenkovf svět. Roku 1817 odďel na univerzitu do Jeny, aby se pŤipravil

na povolání evangelického fuéze, zebfval se zde i filozofií, iazykozp5rtem'
historií a pťírorlnimi yldrmi. Kromě stykťr s vynikaiícími lir|mi (sgnímil

se i s Goethem) pťrsobily na něho politicfté události v Německu, které se
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tendence: postavy jeho her isou 4xavidla lidé 1ěiak 

víiimečoí - silou své

virle, lásky, nenávisti, i*álr"a"*"' krutosti1 ieiich charaktery bÍvaií

vÝpzlějednosuanné " 
'i.**, " "i.t' 

se-ocítaii' buď vyhrocené (souboie'

.-o,y, vraŽdy) o"to .o.ilJ"tv taiemné (lrostÍed.í krčem, ruin, ž:aláÍtr

a zapad|ychuliček). s.'gesti.,oi íen.c.n,o posruoťr netze upŤít tÍem nei-

starším historickÍ.m d;;#i;lá' ",v^, 
u*ti" (prem. t846), Žižkoua

slzrr (prem. 1850) a uě,u""^ <tďíz), 1Ék9riv. 
byly pravem napadríny kriti.

kou pro nepirvodnost ":il;;'*,.r.i..ry.n-.iéo " 
ďalogri. Podobně

oÍrsobivou se ukázďa iIlí F,,z,ks žid Glrem^. L871) z častr perzekuce po

titvě na Bílé hoče,l**i-J"nr"-ir"j "" 
i*:: 2o. stoleti v ripravě V. Van-

čury z r. 1937. Pozděiší h ;.ká dramata Kolárova z období Národního

divadla (napÍ. SrniŤičt,, p..-. 1881) se iiž neprosadila' a to pÍo pňíliš násil-

nou kresbu postav i ,',í".r'''-i.u" í..a"n'v (Mraoenci nebo Dejte mi

čamaru!,obě 1869) 
"J;''.;'*!:ry*u.J..J. 

xorar psď také historické

romány (Pekta zploze*;, e. B;q,phérornantickÝch a fantastickj,ch postav

a zápletek, a vydď ,uik".íÁJ (18?9), oboií rovněŽ bez ďetelněišího

ohlasu.

ran Kollár
/ t7s3-1862/

obrozenskf básnik, vedle F. L čelakovskéÚro první velkf .:Tě!::*Ý
zjev novodobc i".*L li."á.ury, autor Stávy dcery. Yyslovi| touhu

po osvobozeni .u,"ž"i.i' "llilie. 
a vštěpoval víru v děiinné

poslání S|ovanrl p..'".l".*i""""í humanitních ideálú v životě

evropskfch národ . Teoretickfmi a programovfmi rÍvahami

podporova| -v:r..r' 'i"'"".ic kutturni rzáiemnosti, v odborně

lriil" .ur"at slo'ans|cymi st.rožitnostmi.

O Kollárově mláď isme dobie zPraveni, poněvadž sám napsď podrob.

lé Paměti z mladšich iZi;,,,o. N.arodil se na Sloveosku v Mošovcích

29.7. l7g3v evangelick! .ai"e Ťezníka a hospodáŤe, tcterf často stál v čele

obce iako rychtái. '*i.'"r * gy*"áá' ' x'.*oia, odtud proti vírli

otcově odešel do Banské Bystrice a na evangďckou vyšší sďední školu

(lyceum) do Bratislavy..- Žiiit 
". 

vyrčováním žjJkh z bobatších rodin a

o prázdninách i"to.,ala "",p,n""" 
o.i'*ei"a. Nutnost boiovat s nepŤiz'li-

v:Ími Životními p"a*i"l"-i, ápor proti pokoiovríní slovenského národa'

vzděláním vypěstovanj,smysl pro'spravďlnost uwaŤely už v mládí ieho

myšlenkovj,svet. noru rali 
"j"ša 

na univerzitu do Jeny, aby se pňipravil

na povolání 
"u*g"u"teil.ue"", 

zabrva| se zde i frlozofií, iazykozpytem'

historií a pŤírodními 'JJ"-i" Kromě,tytu * vynikaiíciÍni lidmi (se.námil

se i s Goethe.l pt,,oujiv o".- iJno pouti.r.e události v Německu, které se

rnent o byrokratickfch poměrech rakouského školswí, které urovnávďy
cestu spíše kariéristúm než poctivfm vychovatelirm m|ádežel a o hmotné
bídě mradÝcb u telrjr' tlerá mnohdy podlamovďa i ieiich charaktery.

Josef JiŤí Kolrír
/  78L2-1896 /

Yjrazná osobnost českého divadla; herec, režlsér' drematurg
a dramatik, prosazující romantické poietí divadelně uměleckého
projevu. Psal patetické historické hry, veee|ohrn pÍek|ádal dramata
Shakespearowa a Goetilrova.

Vlastním iménem Kolái. Narodil se 9. 2. 1812 v Praze, kde také vy.
choďl gymnázi 'm a začal studovat filozofii a medicínu. Strl se vycb:vatelem
v madarské šlechtické todině' což mu umo*nilo pozrat i západnl Evropu
a prohloubit iazykové aalosti. Po návratu se rozhoď pro hereckou dráhu;
popťvé vystoupil t. |837 na ochotnickém Kaietánském ďvaďe, které veď
J. K. Tyl. Roku 1842 byl angažován do německeho souboru Stavovského
divadla. Vystupoval nadáre i v českÍch piedstaveních a po Tylově cdchodu
z Praby r. l85l se stal vŮrdď osobnosd české.ho ďvadla; od r. 1864 z pro-
testu proti provizomímu ŤďcÚí české ďvade|ní otázky omezil své pirsoben|
ien na scénu něrneckorr. Po dvou letech byl však povolán zpět do českého
ProzatÍmního divadla iako wchní rdiser ieho činobry. Na ďvaďe byl
aktivně činnÍ až do r. 1873' r. l88l pievzal iďtě firnkci dramaturga Ná-
rorlního divadla, ďe zaHtko z ní odďel. zffiÍď 3l. l. 1896 v Praze.

Po cďf život se J. J. Kolár mefi| rcalizovat svou Íouuntickou piedstavu
unělce iako naprosto vfiimečneho idince' stoiícího v roa'oru s celjm svě-
tem a nad nirn. feho rzory byli B5rton, E. T. A. floffnnann a Jean Paul,
ve flozofii Hegel. Proto patčil v době pňedbŤeaové (tj. pčed revolucl
r. 1848) k neiradikálněiší skupině české inteligorce, jež romantismen vy-
iadíovala svťri odpor proti opatrnickfuu šosácM českého prosďeď.
V 50. letech promítl Kolár své Íomantické idály do programu ďvaďa
velbjch čin{r a vášní. 7ámrfua svjni shakespearovskÍmi pňeklady, inscena-
cenni i hereckÍmi kreaceni pŤispěl tehdy podstatně k budování české ďva-
delnÍ kultury náročného srylu (podobnf v'znan majÍ téŽ jeho pÍeklady
dramat Schillerovfch a Goethovfch). PatetickÍ rooantick; postoj' jenž
pronikal všecbnu Kolárovu tvorbu a činnost (napi. i v bezohledn1fch osob-
ďch polemikách)' ztrácel od chvíle politickébo uvolnění v 60. letech stálc
více obecněiší smysl a opodstatnění.

Jako herec aělesĎoval Kolár neirispěh$i vfiimečné a silné inďviduality;
ieho nadneseně ziednodušuiíď hereckÍ proiev plnf vfiaznfch gest a pÓz
pÚsobil pd mohutnjm doimem. Také iako dramatik prokazoval obdobné
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v4,anatovávalo z válek proti Napoleonovi. fi6tni| se náro4ní slavnosti
na Vartbrrrgu' konané na památkrr Lutherova VystoupenÍ pňed 300 lety
a ncsené volánim po rÉrorlním a státnÍm sjednocení Němcu. Ži| v taii,
kterf kdysi obfvaly slovanské heny, a lrn víc si uvědomoval ohroŽen!
SlovanŮ v něueckéln živlu. Roáoď se pÍacovat pro posilování slovaaského
vědomi' iež by vedlo k zaiištěď pčítomnosti i budoucnosti slovanskfch
národťl' piedevším národa českého, k němuž počítal i Slováky. PĚestože
ho k Jeně poutala láska k dcďi evangelického pastora Friederice Vilhelmině
Schmidtové a pňestože měl možnost získat zde místo kazatele, odďel po
skončení studií Í. 1819 zp& na Slovensko a piiial místo kněze ve slovenské
menšině v Pďti. Tam prisobil pak plnÝch tňicet let. Ži! v prostfeď, které
ho necMpalo, zauiat rimornou prací učitele a vychovatele a izolován také od
děnÍ ng Sloveneku, ta?,že vž ani neporozuměl náro4n{r'1 snahám štrirovcťr
a v r. l8,l8 odnítal všecbny pokusy o povstání. Proti maďarizačním ten.
dencím hledal podporu u vídeůské vládn která si ho zvolila za poradce ve
věcech tfka|ících se Slovákťr v Ubrách a r. 1849 ho povolala do Vidně za
profesora slovanskfch staÍoátností. Ve Vídni také zemňel 24. l. |852.

Kollár tvoÍil ze silného proátku citového svou erotickou poezii a síla
osobnÍho citového zauieli ie obsaže.a i v jeho poezii politické, neploěné
myšlmkami slovansM a ušlechtilého tidsM. Roku 1821 vydal sbírku Bászá,
která vaiHa za pobynr v feně, na cestě pňes Čechy do tlher a v prvním roce
pďťského pobyfu. leiÍ iádro woŤÍ cyklus 86 znělek, v nichž ie ristiedním
Botiven láska, v prvním odďle cyHu láska radostná a šťas á, v drrrhém
naFloěná smutken z rozchodu, bolestnou touhou" žalem' z opuštěnosti.
opěvaná milenka Mína (básnické- jméno !7ilhelminy Schmiátové) ztě-
lesĎuie básníkovy ideÍlní pŤedstavy milované žeay je tělesně krásná, citově
a dušermě bohatá' v ní se 4lňítomĚuje vše, co vťrbec patčí do oblasti nej-
vyšších hodnot a ideálri. Svou absolutní dokonalostí je Mína postavena nad
tento svět - ie však zároveĚ ieho realitou, jsouc v této podobě skutečnostÍ
básníkova citu. Když básně vypovídaií o ideáIní MÍně, vypovÍdaií o trvalé
mobutnosti básnikova erotického zaajeti, které ie pňÍtomno i v milostném'
štěsd' i ve smutku z lásky.

sbíÍka Básně obsahuje také sklradby, které odtážql soudobou sinraci
v národní společnosti a kultuie. lsou to pfedevším Ndptsy, dvouveršové
epigramy psané antickou formou elegického disticha (hexametr a penta-
metf). Básník' citově zainteresován na osudu národa, ukazuie od pfítomné
neutěšené skutečnosti k ideát m a k vfhledťrm do budoucna. obecné mo-
ráIní a hunánní požadavky uvádí do souladu s myšlenkou slovanského
bratrsM a ieduoty a v této podobě ie uplátůuje iako pňíkarv adlesované
domácím poměrírm. Mnoho Kollárovfch epigramri (jako tŤeba Hotličz
''Nfuod tak považui iediné jako nádobu lidství, l a vždy voláš-li Slovan,
nechť se ti ozve člověk..) bylo ve své době pčijato jako závaaé mravnt
a politické zÁsady. Součásd Básní měla bfi i báseĎ Vlastenec. V ní odmítl
Kollár naťÍkání nad současnln stavem i prázdné mluvení a položil d{rraz

na čfurorodou práci pro vlast (,,Nic tu chabé lkání, nic ňečneprospěie prázd-

ná, / národu jen zmužilé srdce pomťrže a ěin..)' odtrvortnil požadavek boje
za svobodu všech národťr avyzlva| pÍímo k odporu.proti poslušnosti, která
mu není nic iiného než ,,mrzkj'plášť zŽenštilosti naší... Vbstenec do sblrky
poiat nebyl z obavy pŤed cenzurou' rozšiťoval se však v opisech s iinjmi vy.
iazenÍlni básněmi, a dokresloval tak obraz politického raďkďismu Kollárova.

Tči roky po Básních vydal Kollár v Pešti Sltioy ikeru (1824). Ačkoli

kniha s tímto názvem vyšla poprvé, je označena jako druhé vydání a iiž tÍm

ie vyiádÍeno jeií sepětí s Básněmi: dvě tčetiny z jejich 15l sonetér tvočÍ
zně|ky již ďíve v Básních otištěné nebo pro ně p{rvodně určené. Pro Básně

byla také napsána (a neotištěna v nich) nyněiší první znělka o stvoŤenl
dcery bohyně Slávy jakožto boŽího daraza pňíkoňí, klerá Sláva v minulosti
utrpěla. Nově nyní básník ztotožnil tuto ,,Slávy dceru.. se svou milenkou
MÍoou 1milgyanglr ženu proměnil v bohpi s pozemskou podobou' nově
vyiáďil iejí ideáloí dokonďost iako souhrn nejlepšícb tělesnfch a dušev.
nlch vlastností Slovanťr, nově i sebe pčedstavil tím, že se jcho milostné
toužení' nadšení, žal, ieho ,,sladká sluŽba.. stávají zároveů vfiazem citÍr
a závazkít vlasteneckfch. V Básních byl svár mezi' zaujetím pro milenku
a mezi povinnostmi vlastence vyčešen tím, že jedno i drubé byto položeno

vedle sibe do roviny vypíaté osobní citovosti: vyiadfuje to známj' obraz
srdce vyrvaného z básníkovy hrudi, rozlomeného a zptrli obětovaného vlasti'
zpúli Míně. Tím, že je nyní Mína dce*ou bohyně Slávy a ztělesněnín vlaste-
neckfch ideál , cit vlasteneckf a mileneckf se prolÍnaji. Také osobnI'
a iedinečné se prolíná s tím, co již není |en věcÍ jednotlivce a čím individuum
vchází do nadosobních souvislostí. Citovost Kollfuovy Slávy dcery a iejÍ
schqlnost sloučit v citu čIověka intimního s člověkem politickÍm a nelikvi-
dovat pňitom jednoho ve prospěch druhého našla nadšenou odezvu ve

druhé čt\'rti 19. století, odpovídajic novému životnímu stylu a orientaqi
formuiící se nálodní společnosti.

Zně1ky Stávy dcery jsou rovnoměrně rozděleny do tÍí zpěv{r označenfch

imény iek: Sdla, I-abe, Dunaj. Putováď po trase vedoucí z německj'ch -

kdysiďovanskÍch - rizemí v povodí Sá1y a Labe pňes Čechy do podtatran.

skÝch a podunajskÝch končin ie volnou fabutacní spojnicí samostatnÍ'ch
a obsahově roáičnÝch zrrělek. Děi básníkovy lásky k Míně - kter; v Básních
procMzel dvěma odďly znělek - stává se nyď součástí tohoto putovánl.

Na své cestě si také básník nepňetržitě vybavuje minulost, píítomnost i bu-
doucnost Slovanťr, wzŠrvá k práci pro vlast i celé Slovanstvo, volá po sná.
šenlivosti, horlí proti odrodilcŮm. Sbírce je pŤedeslán PŤedzpěrl složenf
obdobně iako Vlastenec v časoměrnj'ch elegickfch dvo|verších. Tato

mohutná skladba se zvedá z elegickfch poloh zárrrutku nad zašlou minulostl
slovanské slávy až k nabádavé d{rvěÍe v možnosti' které se do budoucna
pŤed Slovany owírají, a k víie v dějinnou spravedlnost' kterorr piináší čas'
jenž ,,vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu...

V dalšírn vydání (1832) obsáhla Slávy dcera jiŽ 615 a ve znění posledním
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vzl'am3továvďo z válek proti Napoleonovi. Úeas it se náro4ní slravnosti
na Varburgu' konané na památku Lutherova Ýystoupeď pňed 30o lety
a nesené volánim po náror|ním a státním sjednocení Němcťr. Žil v kraii,
kterf kdysi objvaly slovanské henn a tím víc si uvědomoval ohroŽení
SlovanŮ v německérn ávlu. Rozhoď se pracovat pro posilování slovanského
vědomí, iď by veďo k zaiištění pŤitomnosti i budoucnosti slovanskfch
nfuodfu piedevšín národa české,ho, k němuž počítď i Slováky. Pňestože
ho k Jeně pouala láska k dcďi evangelického pastora Friederice Vilhelrnině
Schmidtové a piestože měl možnost získat zde místo kazatele, odešel po
skončenÍ stuďí r. 1819 zpět na Slovensko a pňijď místo kněze ve slovenské
menšině v Pešti. Tan pusobil pak plnÝch tňicet let. Žil v prostňeď, které
ho nechápalo,zauiat rimornou prací učitele a vychovatele a izolován také od
děnl ne Slovensku, takže lž ani neporozuměl národnírn snahám šturovcŮ
a v r. 1848 odmítal všecbny pokusy o povstání. Proti madarizačním ten-
dencím hledal podporu u vídeĎské vlády, která si ho zvolila za poradce ve
věcec.h tÍtaiících se Slovákťr v Ubrách a r. 1849 ho povolala do Vídně za
profesora slovanskj'ch staÍoátností. Ve Vídni také zemŤel 24. |. L852.

Kollár woÍil ze silného proátku citového svou erotickou poezii a síla
osobnlho citového zaujetí ie obsažer'a i v jeho poezii politické, naplněné
myšlenkami ďovansM a ušlechtilého lidsM. Roku 182l vydď sbirku Bdszá,
která vaikla za pobynr v feně, na cestě pňes Čechy do Uher a v prvním toce
pďťského pobyfu. }eií jádro woŤí cyklus 86 zněIek, v nichž je stŤďním
Eotivem láska, v prvním odďle cyklu láska radostná a šťastná, v drrrhén
naplněná smutken z rozchodu, bolestnou touhou" žalm, z opuštěnosti.
opěvaná milenka Mína (básnické jméno Vilhetrniny Schmidtové) xě-
lesĎuje básníkovy ideálď piedstavy mi|ované ženy: je tělesně krásná, citově
a dušerzně bohatá' v ní se zpňÍtomĎu|e vše, co vťrbec patŤí do oblasti nei-
vyšších hodnot a ideálri. Svou absolutní dokonalosti je Mína postave'a nad
tento svět - ie však zároveĚ ieho realitou, jsouc v této podobě skutefoostt
básníkova citu. Když básně vypovídaií o ideálnt Míně, vypovÍdaiÍ o trvalé
rrohutnosti básníkova erotickébo auieti, které je pňítomno i v milostném
štěsd' i ve smutku z lásky.

sbfuka Básně obsahuie také skladbn které odráŽejí soudobou sinraci
v národní společnosti a kultďe. fsou to pčedevším Náptsl', dvouveršové

psané antickou formou elegického disticha (hexametr a perrta-
metr). BÁsn{k' citově zainteresován na osudu národa, ukazuie od pŤítomné
neutěšené skutečnosti k ideáIŮm a k vfbtedťrm do budoucna. obecné mo.
rálnl a humánď poádavky uvádí do souladu s myšlenkou slovanského
bratrsM a iednoty a v této podobě ie uplatůuie iako piíkazy adresované
domácÍm poměrŮm. Mnoho Kollárovfch epigramtr (jako tňeba Horlič:
''Národ tak považui jediné iako nádobu lidsM, l a vždy voláš-li Slovan,
nechť se ti ozve člověk..) bylo ve své době pňijato jako závazné nrarmí
a politické zásady. So.učástÍ Básní měIa bft i báseĎ Vlastanec. V ní o.|rnítl
Kollár naŤÍkáď nad současn m stavem i prázdné mluvení a položil dtrraz

na činorodou práci pro vlast (,,Nic tu chabé lMní, nic ňeč neprospěie prázd-
gá' / náÍodu ien zmužilé sfdce pomťrže a ěin..)' odtrvorlnil požadavek boje

za svobodu všech národťr avyzlva| pÍímo k odporu.proti poslušnosti, která

mu neď nic iiného než ,,nrzk! plášť zženštilosti naší... Vbstenec do sblrky
po|at nebyl z obavy pčed cenzurou' rozšiÍoval se však v opisech s iinjmi vy..Iazenjmi 

básněmi, adokresloval tak obraz politického raďkďismuKollárova.
Tňi roky po Básďch vydal Kollár v Pešti Sltiojl ilceru (|824). Ačkoli

kniba c tímto názvem vyšla poprvé, ie označena jako druhé vydáď a iiŽ tím
je vyiádieno jeií sepětí s Básněmi: dvě tčetiny z jeiich 151 sonetér tvoŤÍ

zně|ky itž diíve v Básních otištěné nebo pro ně ptrvodně určené. Pro Básně

byla také napsána (a neotištěna v nich) nynější první znělka o stvorenl
dcery bohyně Slávy jakoŽto božího dantza pňíkoií, která Sláva v minulosti
urpěla. Nově nynÍ básník ztotožnil tuto ,,Slávy dceru.. se svou milgnk.'

MÍuou a mi|ovanou ženu proměnil v bobyni s pozemgkou podobou' nově
vyiádíil ieií ideální dokonďost jako souhrn nejlepšícb tělesnfch a dušev.
ních vlastnostÍ Slovantr, nově i sebe pňedstavil tím, Že se jcho milostné
touženÍ, nadšenÍ, žal, ieho ,,sladká sluŽba.. stávaií zároveů vjnzen citŮt
a závazkít vlasteneckfch. V Básďch byl svfu mezi' zauietím pro milenku
a rrrezi povinnostmi vlastence vyčešen tíÍn, že jedno i druhé bylo položeno

veďe sebe do roviny vypiaté osobní citovosti: vyiadfuie to znám!' obraz
srdce vyrvaného z básníkovy hrudi, rozlomeného a zptrli obětovaného vlasti'
zpúli MÍně. Tírn, že ie nyní Mína dcerou bohyně Slávy a ztělesněním vlaste-
neckfch ideáltl, cit vlasteneckf a mileneckf se prolÍnají. Také osobnl'
a iedineč:né se prolíná s tful, co již není jen věcí jednotlivce a čím individuuo
vchM do nadosobních souvislostí. Citovost Kollárovy Slávy dcery a ieil
8chql'lost sloučit v citu člověka intimního s člověkem politickÍm a nelikvi-
dovat pÍitom jednoho ve prospěch druhého našla nadšenou odearu ve

dťuhé čB'rti 19. století, odpovídajic novému životnímu stylu a ofientao
formuiící se národní společnosti.

Zďky Slávy dcery jsou rovnoměrně rozděleny do tfi zpěvťr označenj'ch
jmény ček: Sdla, Labe, Dunaj. Putování po trase vedoucí z německ!'ch -

kdysi slovanskych - rizemí v povodí Sály a Labe pňes Čechy do podtatran.

skfch a podunajskfch končin je volnou fabulačrrí spojnici samostatnj'cb

" 
ob'"hooe .oztičnÝch znělek. Děj básníkovy lásky k Míně - kterf v Básních

procMzel dvěma oddíly znělek - stává se nyní součástí tohoto putovánt.

Na své cestě si také básník nepňeužitě vybavuje minulost, pŤítornnost i bu-

doucnost Slovantr, wzs,vá k práci pro vlast i celé Slovanstvo, volá po sná-
šenlivosti, horlí proti odrodilcťrm. Sbírce je pňedeslán PŤed,zpětl sloŽenf
obdobně jako Vlastenec v časoměrnÝch elegickÝch dvojverších. Tato

mohutná skladba se zvedá z elegickfch poloh zármutku nad zašlou minulostl
slovanské slávy až k nabádavé dtrvěie v možnosti, které se do budoucna
pňed Slovany otvírají, a k víie v dějirrnou spravedlnost, kterou pŤináší čas'
jenž ,,vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu...

V dalším vydání (1832) obsáhla Slávy dcera již 615 a ve znění posledním
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(1852) dokonce 645 znělek. Rozrostly se nejen zpěvy diívější (druhf zpěv
dostal nyní název Labe, Rén, Vttaoa), ale pčibyly dva zpěvy nové, nazvané
podle iek ňeckého podsvětí Léthé a AcherÓn. Na cestě piovZzi nyní básnÍka
syn bohyně Lady (slovanské Venuše) Milek (poslovanštělf Amor), kterf
podává básnÍkovi historické a iiné odborné vfklady všeho, s čím se na cestě
slovansk1fmi kraji setkávají' V posledních zpěvech poznává básník i slo.
vanské nebe a peklo, a to ze zptáv' které mu podáva Sbvy dcera. S ním
poznává čtenái místa památná Slovanťrm, známé i neznámé historické
postavy, vlastence i odrodilce' Tak nabyla Slávy d'cera v konečném znění
rázu pševážně alegorického, z něhoŽ r'yprchal siln citovjl vzmach znění
pitvodního. Některé nové znělky pčešly i odtud do povědomí čtenáčťr a byty
brány jako prorock hlas básniktrv (,,Co z nás Slávťr bude o sto rokri? /Cože bude z celé Evropy? / Slavskf živel na vzor potopy i rozšíií sv,.ich
všude meze krokir..), ale jinak se Slávy dcera stala jatousi tasnickou en-
cyklopedií slovanskfch dějin a hodnot slovanského života. Sám básník
cítil, že se ieho skladba stala svou učeností běžnému čtenáŤi nesrozumitelnou,
a proto k vydání z t, 1832 piipojil V ktad čili Piimětky a vyszlětlizlk5t hu
S.lcizly dceie,.k.erf vyplnil samostatnou knihu, obsáhlejší neŽ uasnickl
skladba sama.

^ Pá-.l.\á-:vorba_byla 
jen jednou složkou tvurči činnosti Kollárovy.

S P. I. Safaitkem a J. B. Benediktim sbíral slovenské národní písně a pŤipra-
vil je k tisku (Pisně sgětské lidu slol.lenského o Uhťích, |823 a l827j. šán
vydal obsáNou sbírku NtÍrodnié zpieoanky (|834 a 1835). Jeho Myšlénky
o libozoučnosti ieč! a bec, obzzlltiště českoslozlanské tt. íež2) posrlzovďy
češtinu v duchu dobovfch teorií o zvukové kráse jazyka a chtěiy jeií sptsov.
no-u'podobu vylepšovat (pievážně hláskoslovnlmi ripravami), a i"t ii tale
pčiblíŽit-slovensk m dialektťrm pro trvďou funkci společného spisovnéhojazyka Čechťr a Slovákťr; navrhované verze spisovné češtiny se Kollár
později piidržor'al i v básnickém díle' Bádáním etymologick1im, mytolo.
Í"\ry a archeologickfm chtěl proniknout do dávnfch, ltemne .,.dolo.
ženfch dějin Slovanťr' Tyto otázky zajimaly Kollfua také na jeho cestách(Cestopis obsahujicí cestu do Honílttilie, l8 ). Posmnně vyšlo dí|o Staroita-
lia slajanskd (1853), v němž viděl Kollár vyvrcholenl svj'ch vědeckfch
snah. Mělo dokázat, že Itálie byla pirvodně o.ídl.,," slovanskjmi kmeny,
na j-ejich kultuče že vyrostla kultura starověkého fuma, a t.ay i pozál;sr
vzdělaná Evropa. Tyto práce isou ovládány víc autorovymi utopickymi
pňedstavami než racionálrrI vědeckou *.toáo., a jinou formou uvi"aroir
stňedni ideu Kollárovu, pŤedstavu slavného, velkétro, kulturně jeanátneno

Slovanstva' Po celém sl'ovanském světě se rozšíŤilo jeho pojeánán| o tí-
terdrnej vzdjemnosti mezi kmeny a ntiiečimi slaaskllmi (č. 18.6, v německém
znění knižně l83?)' v něm podal konkétní náwhy, jak by se taková vá-
iemnost měla provádět 1ne;tieinnejsí zpťrsob vidí ve vfmĚně a četbě lite.
11.1.y], pečlivě se pfitorn vyhfbaje jaklmkoli zmlnkám o politickfch
dťrsledcích kulturního dorozumění mezi Slovanv.

Kt4r

Matěi Kopeckf
/177 5-1847 /

Ilhočeskf IoutkáÍ.budite|, legendární postava zakladate|e českého
loutkového divadla.

Narodil se 24.2. 1775 v Libčanech u Nechanic jako syn ,,kejkliŤe..,
vyučil se hodinášství a usadil se v Miroticích. Bojoval v napoleonsk ch

válkách a iako částečn:f invalida se potom živil poiádáním ,,mechanickjlch
kumštri s marionetami.. (ti. s loutkami). První doklad o takovémto vystou-
pení máme z t. L797. Zemiel 3, 7 ' 1847 v Kolodějích nad, Lužnicí.

Stal se zakladatelem rozvětveného loutkáŤského rodu, iehož členové se

kaŽdoročně sjížděli u hrobu svého piedka v Tfně nad Vltavou. PŤedevším
jejich zásluhou se také rozšíiil.a tradice o zakladatelské a buditelské riioze

Matěje Kopeckého a Tfn nad Vltavou se stal později poutním místem

všech českj'ch loutkáŤťr. o obecnou proslulost této postavy se piičinila rov.

něž edice Komedie a hry Matěje Kopeckého dle sepstiní syna jeho Václatla
(1862, vyd. E. Just' H. Pňerhof a J. R. Vilímek), i když bylo pozdějšírn

bádánírn zjištěno, že z 6L her zde tištěnfch více než polovina byla vlasmě
poňízena až vydavateti a nebyla dŤíve ani později na loutkovfch scénách
provozována. Nemalou měrou se o legendární věhlas Matěje Kopeckého

zasloužil svjmi populárními kresbami i mirotick1f rodák M. Aleš.

V době obrození neb valy texty loutkov. ch her obvykle zapisovány a ien
některé z nich se dochovďy v pozdějších verzích. Byly to nejspíše texty

nejpopulárněiší, iež pňešly postupně do repertoáru mnoha společností.

Určit jeiich autofa a pÍrvodní podobu ie dnes již nemoŽné. Z větš| části to

byly bud svérázné lidové varianty traďčních mezinárodních látek (napň.

Doktor Faust; Don Šajn; Herkules) nebo loutkáÍské ripravy někter!'ch

kus{r pražského obrozenského divaďa (zhruba z let 1786-1825)' oblíben1ich

vesměs pro svou kouzelnou, rytíčskou, loupežnickou nebo exotickou ťo-

mantiku (napÍ, Loupežníci na Chtumu; Turecké pomezl; Čarostťelec).

V Žádné z těchto her nesměla pňitom chybět komická postava Kašpárka,

která byla českou loutkovou variantou harlekj'nského typu.

Zvláštní pozornost si zasluhují dvě hry, jež se z tohoto odvozeného
toutkáiského repertoáru vymykaií svou pttvodností. První z nich |e Posaícení

a Hudlicích o knížeti oldŤichovi, kterj' na lovu zabloudí, je zachráněn

uhlíŤem Matějem a nepoznán musí s jeho rodinou prožít slavné hudlické
posvícení; oplátkou pozve oldňich Matěje do Prahy, dá se mu poznat a na

ieho počest za|oží ptažské posvícení. Druhfm takov m kusem je operetka

ze soudobého života Pan Franc ze ztfunku, líčící sázku nadutého rychtáče

s chytrlm zámeckjm služebníkem, kterf v piestrojení za ponocného vyhra.

te rychtáiovu dceru Dorotku; vÝsměch tu patii chlubivému a hloupému
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(1852) dokonce 645 znělek. Rozrostly se nejen zpěvy dÍívějšI (druhf zpěv
dostal nyní název Labe' Rén, Vltaoa), ale pŤibyly dva zpévy nové, názvané
podle Ťek ieckého podsvětí Léthé a AcherÓn. Nacestě piovázi nyÁ básnika
syn bohyně Lady (slovanské Venuše) Milek (poslovanštěl Amor), kterf
podává básníkovi historické a jiné odborné vfklady všeho, s}ím se na 

"estěslovansk mi kraji setkávají. V posledních zpěvech poznává básník i slo-
vaoské nebe a peklo, a to ze zpráv' které mu podává Slávy dcera. S ním
poznává čtenái místa památná Slovanťrm, známé i neznámé historické
postavy, vlastence i odrodilce. Tak nabyla Slávy dcera v konečném znění
rázu pŤevážně alegorického, z něhož vyprchal siln citov vzmach zněnÍ
pítvodního. Některé nové znělky pčešly i odtud do povědomí čtenáŤfi a byly
brány jako prorock]f hlas básníkťrv (,,Co z nás SIávťr bude o sto rokri? /CoŽe bude z celé Evropy? / Slavskf Živel na vzor potopy / rozšíií svfch
všude meze krokri..), ale jinak se Slávy dcera stala iatousi tastckou en-
cyklopedií slovanskfch dějin a hod'not slovanského života. Sám básník
cítil, že se ieho skladba stala svou učeností běžnému čtenáii nesrozumitelnou,
a proto k vydání z r, |832 pňipojil V klad čili Pfimětky a vgstlětlirsk5t ku
S.l!tl1| dceie,. kter]f vyplnil samostatnou knihu, obsáhlejší neŽ básnická
skladba sama.

. Pá-.l.\n-:vorba_b}'la 
jen ieclnou složkou tvrirčí činnosti Kollárovy.

S P. J. Sďaňíkem a J. B. Benediktim sbíral slovenské národní písně a pŤipra.
vil je k tisku (P/szá sz'lětské tidu stooenského t (}hŤích, |823 a 1820. šám
vydal obsáhlou sbírku 'Ntirodnié zpiezlanky (|834 a 1835). Jeho Myšténky
o libozvučnosti iečí zltibec, obzz:ltiště českZsloz;anské <t. isž) posrlzovďy
češtinu v duchu dobov ch teorií o zvukové kráse jazyka a chtěiy leii spisov.
no-u -podobu vylepšovat (pÍevážně hláskoslovn,mi ripravami), á i"t ii tale
pÍiblíŽit-stovenskfm dialektťrm pro trvalou funkci společného spisovného
iazyka Čechri a Slovákri; nawhované verze spisovné češtiny se Kollfupozději pŤidržoval i v básnickém díIe' Bádáním etymologickfm, mytolo.
g"\ry a archeologick m chtěl proniknout do dávnfch, pi,.*oi ,,.aolo.
Ženfch dějin Slovanťr' Tyto otaiky zajíma|y Kottára tate na jeho cestách(Cestopis obsahující cestu do Horní lttilie,78 j. Posmrtně vyšIo dí|o Staroita-
lia slaujanskd (1853), v rrěmž viděl Kollár vyvrcholení sq!,ch vědeckfchgnah. Mělo dokázat, Že Itálie byla pťrvod,ně o.ídl",,. slovanskfmi k*áy,
na j.ejich kultuŤe že vyrostla kultura starověkého Říma, a ,.áíl p""Jiisr
vzdělaná Ewopa. Tyto práce jsou ovládány víc autorovymi utopickymi
pňedstavami než racionální vědeckou *..oáo., a jinou formou uy;"aro;r
stčední ideu Kollárovu, pčedstavu slavného, velkého, kultumě jednátneho

Slovanstva' Po celém slovanském světě se rozšíiilo jeho pojeánán I o |i-
terdrnej vzdjemnosti mezi kmeny a nriiečími slaoskllmi (č. 1836' v německém
znění knižně 1837). V něm podal konkrétní náwhy, jak by se taková vzá-
iemnost měla provádět (nejučinnější zprisob vidí ve vfméně a četbě lite.
1.j1'y]' pečlivě se pňitom vyhfbaje J"tymtoti zmtniam o politickfch
dtrsleclctch kulturního drrrozumění mezi Siovanv.

Matěi Kopeckf
/177 5-1847 /

Jlhoěeskf loutkáÍ-buditel, legendární postava zak|adatele ěeského
loutkového divadIa.

Naroďl se 24. 2. L775 v Libčanech u Nechanic jako syn ,,kejklíŤe..,
vyučil se hoďnáiství a usadil se v Miroticích. Bojoval v napoleonskjlch
válkách a jako částečnj'invalida se potom živil poiádáním ,,mechanickjlch
kumšttr s marionetami.. (tj. s loutkami). První doklad o takovémto vystou-
pení máme z t. L797. ZemÍe| 3, 7, |847 v Kolodějích nad'Lužnicí.

Stal se zakladatelem rozvětveného loutkáŤského rodu, jehoŽ členové se
každotočně siížděli u hrobu svého pÍedka v Tfně nad Vltavou. PŤedevším
ieiich zásluhou se také rozšífila tradice o zakladatelské a buditelské riloze
Matěje Kopeckého a Tfn nad Vltavou se stal pozděii poutním místem
všech čes\ ch loutkáŤir. o obecnou proslulost této postavy se pčičínila rov.
něž edice Komedie a hry Matěje Kopeckého dle sepsdní syna jeho Vdclatla
(1862, vyd. E. Just, H. Pierhof a J. R. Vilímek)' i když bylo pozděiším
bádáním ziištěno, že z 6L her zde tištěnych více než polovina byla vlastně
počízena aŽ vydavateli a nebyla dňíve ani pozděii na loutkovfch scénách
provozována. Nemalou měrou se o legendární věhlas Matěie Kopeckého
zasloužil svjmi populárními kresbami i mirotick!'rodák M. Aleš.

V době obrození nebjvaly texy loutkovj'ch her obvykle zapisovány a jen

některé z nich se dochovaly v pozdějších verzích. Byly to neispíše texty
nejpopulárněiší, iež pňešly postupně do repertoáru mnoha společností.
Určit ieiich autora a ptrvodní podobu ie dnes jiŽ nemožné. Z větši části to
byly buď svérázné lidové varianty traďčních mezinárodních látek (napi.
Doktor Faust; Don Šajn; Herkules) nebo loutkáňské ripravy někter; ch
kusťr pražského obrozenského divaďa (zhruba z let 1786-1825)' oblíbenÝch
vesměs pfo svou kouzelnou, rytíčskou, loupežnickou nebo exotickou Ío-
mantiku (napÍ. Loupežnici na Chlumu; Turecké pomezl; Čarostielec).
Y žáďné z těchto her nesměla pčitom chybět komická postava Kašpárka,
která byla českou loutkovou variantou harlek nského typu.

Zvláštní pozornost si zasluhují dvě hry, jež se z tohoto odvozeného
loutkáiského repertoáru vymykaji svou pťrvodností. První z nich je Posl:ícení
z.l Hudlicich o knížeti oldiichovi, kterj' na lovu zabloudí, je zachráněn
uhlíčem Matělem a nepoznán musí s jeho rodinou prožít slavné hudlické
posvícení; oplátkou pozve oldňich Matěje do Prahy, dá se mu poznat a na
jeho počest založí praŽské posvícení. Druhfm takov1fm kusem ie operetka
ze soudobého života Pan Franc ze zámku, líčící sázku nadutého rychtáče
s chytrjrn zárreclclm služebníkem, kterf v pčestrojení za ponocného vyhra-

|e rychtáiovu dceru Dorotku; vfsměch tu patií chlubivému a hloupému
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seďákovi. Někteťi badatelé se pčikláněií k názoru, že autorem obou těchto
traďčních textťr obrozensk:i'ch loutkáiťr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrž jeho
současník Prokop Konopásek, kantor z olešné u Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/

osvícenskf novináÍ,.pÍek|adate| a vydavatel knih pro lid,
zakIadate| prosIulé české expedice.

Narodil se |2.2. 1753 v Klatovech jako neistarší syrr krejčího a kostel-
níka' Studoval na klatovském jezuitském gymnáziu, od roku |773 v Praze
na filozofii; stuďa na právnické fakultě nedokončil. osobním stykem s praž-
skfmi vlastenci byl získán pro osvícenské mvšlenky, národně obrozenské
snahy a iidově osvětovou činnost. Na pŤímluvu J. Dobrovského se stal
knihovníkem u rytíťe J. Neuberka, sběratele a vydavatele star]í/ch českj'ch
knih. v Neuberkově domě se scházeli pÍaŽšfí vzdělanci, naklonění jose-
fínskfm reformám, zejména náboŽenské snášenlivosti, rozumovému uvě-
domování a povznášení prostého lidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefwě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznam těchto reforem, jež odstraĎujíce feudální piežitky, neopráv.
něné církevní vfsady a ponižující nevolnictví, slibovaly snesitelnější život.
Kniha Josefova nalezla veďÍe Novllch kalend í toleranci (1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém času po čtyňikrát k vytištění pťišla a vŽdy
v drahném počtu exempláÍťr.., jak twdí dobovf posudek v novinách.

Po smrti J. Neuberka pťijal Kramerius místo v SchÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktorem Schtinfeldsklch cis. krdl, pražskllch nooin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tj.denních intervalech vlastní novi-
ny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval titu| Krameriusoz'ly c. k.
olastenské noainy. Zásady osvícenského josefinismu uplatrloval jak v ko-
mentáŤích k domácím a zahraničním událostem, tak i v zábavn ch a pouč-
nfch pčílohách k novinám (Večerni shromdžděni dobrooické obce, |8O1i
Pražskjl posel' |80244; PŤítel lidu, |80647). Je považován za zakladatele
českého novináiství.

Na sklonku 18. století si Kramerius zčídil vlastní tiskárnu, nakladatelswÍ
a knihkupectví, tzv. Českou expeďci, s promyšleně organizovanj'm risilím
o šíňenÍ dobr ch knih mezi českjm i slovensk1im čtenáčstvem. V České
expedici na Starém Městě, qi'znamném stčedisku buditelské a vzdělavatel-
ské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsk; , B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). Její Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. Věk.

Kr43
Širsitro zájmu než noviny a kalendáie dosáhly v lidovfch vrstvách K'a-

meriem vydávané, dobrou mateňštinou psané poučné, zábavlé, dobrodruž-

oe 
" "..topisné 

kníŽky (Cesta do Artibe ; Zazděn slečna; Čcrodějnice

Megera ; Jána Smita. . . pťihotly po cestdch ; celkem asi 84 svazkrr); byly to

ut,ši"o" 
-upravené 

piekiady z cizich literatur' Neivětší ob1iby dosáhly _

veďepčetiskťrstaršíchčeskfchknih-knížkypromládež'zeiménaM|adší
Robinion(18o8), kterf za\oŽil tradici novočeskfch robinzonád. - Smysl a cíl

nakladateiského podnikaní a jeho čtenáiskou a jazykově rrí'chovnou stÍánku

'yr"zir Kramerius ve vlastní pňedmluvě k povídce P' Šedivébo České ana-

,L,py (llsz). Vyslovil se tam proti ,,hloupjm povídačkám' iežto zhola ani

k nalreeni ani k nejmenšímu mysli vyražení nesloužeií.., a místo nich sl|bil

čtenáťťrm, Že ,,čas od času vŽdy pěknějších a utěšenějších histoď do rukou

dostávati budou...
Kramerius zemiel 22.3. L8o8 v Praze. Českou expedici pierzal jeho syn

Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih pro lid.

Eliška Krásnohorská
/I8+7-1926/

Smetanova libretistka, pÍekladatelka světové poezie, pracovnlcc

ženského hnutí. Svou básnickou tvorbou i titerární kritikou se stala

pÍedstavitelkou tzv. národní školy, jež požadovata na literatuÍe

vychovné spo|ečenské poslání v duchu ideálního v|astenectví.

Mastnim jménem Alžběta Pechová. Naroďla se 18. 1l. 1847 v rodině

pražsÉého Íemeslníka. Otec však z'!bv zenš1l 716rline 
se octla ve svfuelné

sitoa"i. Pňesto se u Pechtr žilo boharjm kultumím ávotem, jehoŽ táz

určovali dva neistarší bratňi, mďíi a hudebník. Také Krásnohorská už

v mládí projevovďa všestranné umělecké nadání, ďe nevyléčitelná nemoc

l.tc,lut,, t.".a ii postihla v šestnácti letech, jí zatr:árri|a věnovat se hudbě.

leji zájemo literaturu, projevující se rozsáhlou četbou českfch i světovfch

a.,to.o, tím ieště zesílil a promlnil se v aktivní tvťrrčí ričast na českém lite-

rárním dění. Krásnohorstá se neťrnavně věnovala i ženskému bnutí' pro

něŽ ji získďa Karolína Světlá, pracovala zejEtéla v redakci Ženskjch listút

a v žeostem vjrobním .pott.o. x jejím ásluhám patÍi, že v r. 1890 bylo

v Praze založeno prvni české divčí gymnázium Minerva a že bylo Ž@ám

povoleno studovat na vysoké škole. ZemŤelauPtaze26. lL. L926.

Jako kÍitička ptrsobila Krásnohorská zejména v Ostětě. Tyto 'Jisty pro

.o"nt.dy v umění, vědt a politice.. byly hlavnírn orgánem tzv. aárodnt

st"rv;il,aig.vď je Václav Vlček (spisovatel romantickfch historicbfcb prÓz

8 lománťr ze soudobého st."t'ti*cno i měšťanského prostiedÍ, plnfch
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seďákovi. Někteči badatelé se pŤiklánějí k názoru, že autorem obou těchto
tradičních textťr obrozenskfch loutkáitr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrŽ jeho
současník Prokop Konopásek, kantor z otešné u Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/

osvícenskf novináÍ, pŤek|adate| a vydavatel knih pro |id,
zak|adate| proslu|é Ceské expedice.

Narodil se 12,2. 1753 v Klatovech jako neistarší syn krejčího a kostel-
níka. Studoval na klatovském jezuitském gymnáziu, od roku 1773 v Praze
na filozofii; studia na právnické fakultě nedokončil. osobním stykem s praŽ-
skfmi vlastenci byl získán pro'osvícenské mvšlenky, národně obrozenské
snahy a lidově osvětovou činnost. Na pňímluvu J. Dobrovského se stal
knihovníkem u rpÍie J. Neuberka, sběratele a vydavatele star:fch česk!'ch
knih. V Neuberkově domě se scházeli pražšrí vzdělanci, naklonění jose-
fínskjm reformám, zejména náboženské snášenlivosti, rozumovému uvě-
domování a povznášení prostého lidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefot'lě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznarn těchto reforem, iež odstra ujíce feudáIní pťežitkn neopráv-
něné církevní v:fsady a ponižující nevolnictví, slibovaly snesitelnější život.
Kniha Josefova nalezla ved\e Notlllch kalenddŤ tolerancí (1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém času po čtyňikrát k vytištění piišla a vždy
v drahném počtu exempláŤir.., jak twdí dobovf posudek v novinách.

Po smrti J. Neuberka piijď Kramerius místo v SghÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktotem Schiinfeldskllch cis. krtil, pražskllch notlin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tydenních intervalech vlastní novi-
ny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval tiÍI| Krameriusoz;9 c. k.
tslastenské noainy. Zásady osvícenského josefinismu uplatIloval jak v ko-
mentáčích k domácím a zahraničrrím událostem, tak i v zábavn ch a pouč-
nfch pčilohách k novinám (Veěerni shromrižd(ni dobrooické obce, I8O!;
Pražskll posel' |80244; Pžitel lidu, L8o647). Je považován za zak|adatele
českého novináiství.

Na sklonku 18. století si Kramerius zťíďl vlastní tiskárnu, nakladatelství
a knihkupectvi,Ízv. Českou expeďci, s promyšleně organizovanj'm silím
o šíňenÍ dobrfch knih mezi českjn i slovenskjm čtenáŤswem' V České
expedici na Starém Městě, vfznamném stŤedisku buditelské a vzdělavatel-
ské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsky, B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). tejí Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. věk.

H- Kr43
Širsitro zájml než noviny a kalendáňe dosáhly v lidovfch vrstvách Kle-

meriem vydávané, dobtou mateňštinou psané poučné, zábavlé, dobrodruž-

oe 
" "..iopisné 

knížky (Cesta ilo Artibe; ZazděruÍ slečna; Čarodějnice

M,g,,o ; Jána Smita. . . pži'hody po cestdch ; celkem asi 84 svazktr); byly to

ut.íi"." 
-upravené 

pŤeklady z cizích literatur' Neivětší obliby dosáhly -

veďe pietiskÍr staršich českj'ch knih - knižky pro mládež, zejména Mlndšr

Robinion(18o8), kter1i založil tradici novočeskj'cb robinzonád. - Smysl a cíl

nuilaaat.isteho podniklání a jeho čtenáŤskou a jazykově vÍ'chovnou stÍánku

,.vtozir Kramerius ve vlastní piedmluvě k povídce P. Šeďvého ČesW ona-

,L"pi <tlgz>. Vyslovil se tam proti ,'hloupÍŤn povídačkrím, ieŽto zhola ani

k nairčení.ani k nejmenšímu mysli vyraženl nes1ouŽejí.., a místo nich slíbil

čtenáŤťrm, že ,,čas od času vždy pěknějších a utěšeněišIch historií do rukou

dostávati budou...
Kramerius zemŤel 22.3' 1808 v Praze. Českou expeďci pÍevzal jeho syn

Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih pro lid.

Eliška Krásnohorská
/  1847 -7926 /

Smetanova Iibretistka, pÍekladate|ka světové poez|e, pracovnlcc

ženského hnutí. Svou bLnickou tvorbou i literární kritikou se stala

pŤedstavite!kou tzv. národní školy, jež požadova|a na literatuÍe

lyctrovne spoleěenské poslání v duchu ideá|ního vlastenectví.

Vlastním jménem Alžběta Pechová. Naroďla se 18. 1l. 1847 v rodině

praŽsÉého ťemeslníka' otec však záby zernÍe| 3 16r|inl se oc'tla ve svfuelné

si toa" i .PčestoseuPechirži loboharjmkulturnímŽivotem,jebožtáz
určovali dva nejstarší bratňi, malíÍ a hudebník. Také Ktásnohorská uŽ

v mládt projevovala všestranné umělecké nadání, ďe nevyléčitelná nemoc

klcubťr, t.".a ii postihla v šestnácti letech, jI zabtánilá věnovat se hudbě.

!ej] zájemo literaturu, projevující se rozsállou četbou česk.Ích i světovfcb

""to.t', 
tím ještě zesílil a promlnil se v aktivď tvurčí ričast na českém lite-

rárním děni. Krásnoho,.tá ,. nerinavně věnovala i ženskému bnutí' pro

něž ji získala Karolína Světlá, pracovďa zqrréla v redakci ŽnsWch listít

a v Ženstem vltobním 'pot". r jejím ásluhám patÍí, že v r. !8{ bvto

v Praze za|oženo prvnt české dtvčí gymnázium Minerva a že bylo ženám

povoleno studovat na vysoké škole. ZemŤela v Praze 26. L|. 1926.
. 

Jaxo tritieu pťrsobila Krásnohorská zejména v ox:ětě. Tyto 'listy pro

.o"H.dy v umďní, vědě a politice.. byly hlavním orgánem tzv. aárodnÍ

školy; redigovď ie Václav Mček (spisovatil romantickych historichfch prÓz

a románťr ze soudobého st""Ň*eno i měštanského prostiedí, plnfch
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milostnfch ápletek a násilně konstruovanfch děitr). Krásnohorská spolu
s F. Schilzcm a F. Zálrejsem patčila k piedním kritikťrm této revue, která
Mjilra principy tzv. ideálního realismu. S tímto termínem se pojí piedstava
literatury' kteÉ vy*resluie ,,realistickjn.., věcně odpovídajícím zprisoben
vněiší podobu prostŤedí, liď a vztahir" a pŤitom má neustále na mysli
morá|ně a národně vfchovné poslání umění, vytváŤí z tohoto hlediska
vzorové postavy a situace a vyhfbá se všemu takzvaně ďzkému, ohyzdné-
mu, nenorálnímu; proto také pieblíží nebo alespoĎ uhlazuje dobové so.
ciální protiHad! a ideové kc'nflikty. od kÍitiky raného díla Vrchlického,
iemuž osvěta vytfkala' že opomtjí národní témata' dospěla tato revue až
k obhaiobě pravosti Rukopisú' k boii proti Zo|ovu' ďlu, proti uměleckému
realismu a zrrláště proti tvorbě mladé básnické generace 90. let. I když
KrásnohorsM ve všen nesďlďa konzervativní postoj srrj'ch druhrl z Osvěty,
i když v kritikách' vyznačuiících se polemickou bŤitkostí, a v literárnícb
studiícb dovedlra ocenit nárorln{ rysy autor{r r"uzného uměleckého zaměčenl
(Tyl' Němcová, Hálek' Neruda, Heyduk, Čech, Sládek, Vrchlickj'), pŤece
se ani ona oedokázala vJEovrurt s noqfmi projevy literatury 90. let a ocitla
se v opozici vťrči této worbě.

Jeií vlastní básnické dílo ie rťrznorodé a má také nestejnou hodnotu.
PŤedevším z ieiích prvnícb ffifu z^m{vá svěžest zážirkÍl a bezprostčednost
uměleckého \n razu. První sbírka Z mdje žití (L87|) obsahuje neproblema-
tickou popěvkovou lyriku ávotního optimismu, která se nese ve mamen|
Hálkovy písĎové tvorby. optimismem se vyznačuje i následujÍcí sbírka
Ze Šwwvy (1873). Autorčin pobyt na Chodsku (zÍskala k němu stipendium
podpŮmého spolku spisovatelri Svatobor) našel svťrj vyaz v obrazech
ávota chodskéio lidu a šumavské pčlrody i ve vlastenecky rázné, patetické
(báseů ChoilskÓ i písůové (báseĎ Teky chodskQ lyrice o odhoďání Chodťr
cnránit na pomezí Čech rodnou zemi. K lyrice se ve sbirce K slotsanskému
jihu (l88o) pčipoiila i epika, podnícená osvobozenec[fm boiem bďkán-
skÝch náfodťr proti Turkfirn. Kniha navazuje na lidové jihoslovanské iu.
nácké písně' a dm se štastně vybnula nadnesenému čečnickému tÓnu, kterf
potom silně poznamenď básníičinu vlasteneckou lyriku. Z pozdější poezie
Krásnohorské poměmě neivětší Životnost satiricky zaměiené,

propracované Bajky oelfujtch (1889)' které s mím!'m, risměv.
njm hunorem sleduií vady soudobého českeho politického a společenského
života.

S Msnickou worbou Elišky Krásnohorské i s iejím hudebním talentem
souviseií ieií operní [breta pro K. Bendla - a Z. Fibicha (Blaníh, l88l)
a zvláště ieií spolupráce s Bedšichen Smetanou. Pro něho napsala čtJňi
libreta, Hubičhu(r876)' Tajanství (pnem. 1878), Čertoou stěnu (prem, |882)
a Violu' kterou už skladatel nedokončil. Ve statích o spolupráci básnlka
a skladatele obhaiovala Krásnohorská nevděčnou a nedoceřovauou práci
libretisty a zdrlrazĎovala zejména poďebu pňirozené deklamace u op"rot.b
ďlech; .- se sqÍkďa s teoÍetickÍmi lázory O. Hostinského.

Jako pňekladatelka se Krásnohorská soustŤedila na klasická r|íla evropské-
ho romantismu. Nejvíce pňekládala z Puškina (mi. ieho veršované drama
Boris Goilunov)' z polštiny k nám uvedla klasické ďlo A. Mickiewicze
Pan Tadedš a z angličtiny Byronovu Childe Haroldovu po,.t. Těmito prace-
mi se Íaď mezi pčední piekladatele své dobn po bok Vrcblického a Sládka.

Autorčjna tvorba pro mládeŽ' na počet knih velmi bohatá' odpovídá
dobovjtn pŤedstavám o této literatďe; jeií umr.avnělé pčiběhy jsou sesta-
vovány tak, aby ilustrovaly v chovné ásady. Několik kďh E. Krásnohor-
ské o Svéhlavičce a Celínce nahradilo dospívajícím ďvMm tehdy pčwlá-
dající německou četbu.

Četné prozaické a dramatické pokusy E. Krásnohorské zristďy od počátku
ve stínu její básnické, libretistické a pŤekladatelské worby. V ieiich vykon-
struovan''ch dějích a mlhav.fch, nepčirozenj'ch postavách a situacích se mJ.
odrážel nedostatek zážit|ďa a životnÍch podnětít' zprisobenf autorčinou
nemocí a uzaviením do pražského kulturního světa. Z celého jejího pro-
zaického díla si uchovalo dodnes největší hodiotu několik svazkťr vzpomí-
nek a pamětí (Z mého mlddí' |92L; Co pŤinesla léta, t92l). V nicb Krásno-
horská čerpďa z dtrvěrně známého prosďeď, psala tu o sobě i o svfch piá-
telích a známÝch z r.rrrěleckého světa a spolkového života a uchovďa
tu cerrné svědecwÍ o kulturních poměrech své doby.

František Václav Kreičí
/ ' r867 - t9 4t  /

PÍední kritickf pÍedstavitet gonerace 90. tet a čeké moderny;
jlž tehdy posuzoval literaturu a umění pžedevšírn z hlediska
spoleěenské funkce iako jev sociální a ctick'' promfšle| vztah
litelatury k lidu. Jeho pozděišÍ kritická činnost nese ysy
eklekticismu. Snaha o objektivní, historickf pohIed uplatněnf
v krltlce ho pňlvedla i k |iterárněhistorické esejistite' v nÍž se
orlentoval h|avně na soudobé autory.

František Václav.Krejčí se naroďl 4. 10. 1867 v České Tňebové.
R. 1886 absolvoval učitelskf ristav v Hradci Králové a vrátil se iako učitel
do svého rodiště. V r. 1895 pÍesír{|il do Prahn kde se stď spoluredaktorem
kulturně politické revle Rozhled,, časopisu, ienž volně souvisel s pokroko-
vjn hnutím politicklm i literárním ajejžv l. 1892-1908 vydával }. Pelcl.
V pruběhu 90. let, zeiména ásluhou F. x. Šaldy a Krejčího, kteií zde pťr.
sobili iako kritici, staly se Rozhledy jedním z neivÍaamnějších orgán
mladé generace. V nich byl r. 1895 otištěn nanifest České moderny, iejž
Krejčí také podepsal. od Ťíina L897 zača| Kreičí pracovat v sociálně de-
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milostnfch ápletek a násiloě konstruovanfch dějr:r). K snohorská spolu
s F. Schulzem a F. Zákreisen patŤila k pčedním kritikťrm této revue' která
Mjira principy tzv. ideálního realismu. S tímto termínem se pojí piedstava
literatury, která vykresluie ,,realistick!m.., věcně odpovídajícím zpirsobem
vněiší podobu prostŤeď, lidí a vaabťr, a pŤitom má neustále na mysli
morálně a národně v!'chovné posláni uměni, vytváŤí z tohoto hleďska
vzorové postavy a situace a vyhfbá se všemu takzvaně nízkému, obyzdné-
mu, nenorálnímu; proto také pieblíŽÍ nebo ďespoĎ rhtazuje dobové so-
ciální protiklady a ideové konflikty. od kritiky raného díla Vrchlického,
jemuž osvěta vyr!.kala' že opomíjí nfuodní témata' dospěla tato revue až
k obbajobě pravosti Rukopisťr, k boii proti Zo|ovu ďlu, proti uměleckému
realismu a zvláště proti worbě mladé básnické generace 90. let. I když
Krásnohorská ve všen nesďlela konzervativní postoj sr{ch druhťr z Osvěty,
i když v kritikách' vyznačujících se polemickou bŤitkosti, a v literárďch
sťudiích doveďa ocerrit náÍoí|ní rysy autor{r rirzného uměleckého zaměčeď
(Tyl' Němcová, Hálek, Neruda, Heyduk, Čech, Sládek, Vrchlickj'), pÍece
gg ani 6a6 nedokázpla v5rrovnat s novjmi projevy literatury 90. let a ocitla
se v opozici vŮd této worbě.

Jeji vlastní básnické ďlo ie rťrznorodé a má také nestejnou hodnotu.
Piedevším z jejích prvnich knih zaznÍvá svěŽest zážitki a bezprostŤednost
'měleckého \r'Ťazu. Prvď sbírka Z mdje žití (L87l) obsahuje neproblema-
tickou popěvkovou lyriku ávotnÍho optimismu, která se nese ve 2namq1t
Hálkovy pisĎové worby. Optimismem se vyznačuje i následující sbÍrka
Ze Štmuz:3t (1873). Autorčin pobyt na Chodsku (získďa k němu stipenďum
podp rného spolku spisovatelir Svatobor) našel svťri vyaz v obrazech
života chodského lidu a šumavské pčírody i ve vlastenecky rázné, patetické
(báseĎ ChoilÍká) i písůové (báseĎ Teáy chodskd) lyrice o odhoďánt Chodťr
chránit na pomezí Čech rodnou zerni. K lyrice se ve sbírce K stooanshénu
jihu (L88o) pŤipojila i epika, podnícená osvobozeneckj'm bojem balkán-
skfch národťr proti Turkťrm. Kniha navazuje na lidové iihoslovanské ju.
nácké písně' a dm se šťastně vyhnula narlnesenému Ťečnickému tÓnu, kterf
potoE silně poznamenal básníŤčinu vlasteneckou lyriku. Z pozdější poezie
Krásnohorské ptokázaly poměmě největší životnost satiricky zaměÍené,
kompozičně propracované Bajfot uetkllc} (1889), které s mírnj'm, risměv-
n1irm hrrmorem sledují vady soudobého českeho politického a společenského
života.

S básnickou tvorbou Elišky Krásnohorské i s jejím hudebním talentem
souviseji ieií operni libreta pro K. Benďa a Z. Fibicha (Blaník, |88|)
a zvláště iejí spolupráce s Beďichem Smetanou. Pro něho napsala čtyŤi
libreta, Hubičhu (1876)' Tajenstoí (prem. 1878), Čertoau stěnu (prem. 1882)
a Violu, kterou už skladatel nedokončil. Ve statích o spolupráci básníka
a skladatele obhaiovďa Krásnohorská nevděčnou a nedoceĎovanou práci
libretisty a zdťrrazĎovala zejména poďebu pčirozené deklamace v opernícb
ďlech; {m se sÚkďa s teoretickrmi názory O. Hostinského.

Jako piekladatelka se Krásnohorská soustčeďla na klasická díla evropské-
bo romantismu. Nejvíce piekládďa z Puškina (mj. ieho veršované drama
Boris Godunoa), z polštiny k nám uveďa klasické ďlo A. Mickiewiczc
Pan Tadeáš a z angličtiny Byronovu Childe Haroldoau pout. Těmito prace-
mi se iaď mezi pňední pňekladatele své doby, po bok Vrchlického a Sládka.

Autorčina tvorba pro mládež, na počet knih velmi bohatá, odpovídá
dobov m pŤedstavám o této literatuťe; jeií umravnělé pŤiběhy jsou sesta-
vovány tak, aby ilustrovaly vfchovné zásady. Několik knih E. Krásnohor-
ské o Svéhlavičce a Celínce nahradilo dospívaiícím dívkám tehdy pievlá-
daiící německou četbu.

Četné prozaické a dramatické pokusy E. Krásnohorské zirstaly od počátku
ve stínu její básnické, libretistické a pŤekladatelské tvorby. V jeiicb vykon-
struovaa1fch dějích a mlhavj'cb, nepŤirozenych postavách a situacích se mj.
odráŽe| nedostatek zážikÍl a životních podněttr, zptrsobenj' autorčinou
nemocí a uzavÍenim do pražského kulturního světa. Z celého iejího pro-
zaického díla si uchovalo dodnes největší hodnotu několik svazkťr vzpomí-
nek a pamětí (Z mého mlddí, L92L; Co pŤinesla léta, |921). V nich Krásno-
horsM čerpala z d{rvěrně známého prostíeď, psala tu o sobě i o svfch pňá-
telích a známfch z uměleckého světa a spolkového života a ucbovďa
tu cenné svědectví o kultumích poměrecb své doby'

František Václav Kreičí
/1867-194t/

PĚední kritickÝ pÍedstavite| generace 90. tet a české moderny;
již tehdy posuzoval !iteraturu a umění pÍedevšírn z hlediska
spo|ečenské funkce iako jev sociální a etickf, promfš|el vztah
|iteratury k lidu. |eho pozdější kritická činnost nese rysy
eklektlcismu. Snaha o obiektivní' historickf poh|ed up|atněnf
v kritice ho pŤived|a i k literárněhistorické eseiistice, v níž se
orientoval h|avně na soudobé autory.

František Václav Kreičí se naroďl 4. l0. 1867 v České Tiebové.
R. 1886 absolvoval učitelskf ristav v Hradci Králové a wátil se jako učitel
do svého rodiště. V r. 1895 pŤesídlil do Prahy, kde se stal spoluredaktorem
kulturně politické revle Rozhledy, časopisu, jenž volně souvisel s pokroko-
vfm hnutím politickjm i literárním ajejž v l. 1892-1908 vydával t. Pelcl.
V prťrběhu 90. let, zejména zásluhou F. x. Šďdy a Krejčího, ktečí zde pÍr-
sobili jako kritici, stďy se Rozhledy iednim z nejví1znamněiších orgán
mladé generace. V nich byl r. 1895 otištěn manifest České mo<terny, jejž
Krejčí také podepsal. od ňiina |897 zab| Kreičí pracovat v sociálně de-
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mokfatic&én dffíku Právo lidu, kde vedl více než tňicet let rubriku Litera-
tura a umění. PatŤil mezi pŤední kultuÍní pŤedstavitele sociálně demokratic-
ké strann která ho pověŤovala politiclclmi i reprezentatirmfuni ritoly.
V roce l9l9 vedl poselsM prezidenta Masaryka k československjm legiím
na Sibii. zpátky se vracď sloátou cestou loď kolem světa a toto putování
ovlirmilo teoatiku jeho několika bďetristickfch prací, historickfch poied.
nání i vzpomÍnkovÝch črt. od t. l92o byl senátorem Národďho-shro-
máždění. 7ffiIe|n.9. l94l v Praze.

F. V. Kreiď vystupovql iako literámí, ďvadelní i hudební kritik, psal
romány i dramata' piekládal (napň. první českf pŤeklad části Nietzscheova
dfla Tak prail Zarathustta),pťrsobil téŽ jako kulturď a politickf publicista.
Jeho hlarmí vÍ'nam však spočÍvá v literární kritice. Žv|áště v 

-go. 
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byl spolu s F. X. Šaldou neivjznamněiším pčedstavitelem mladé kritiky,
která radikálně gbgÍ|ita české kritické myšleď odvážnou rwizí pťedcháze-
jícÍch názoru fiIozofickÍch' uměteckfch i sociálních. KrejčÍ sďlď s ostatnÍni
kritiky (|. IGrásek' I p1pcházta, r. Vorel, J. Vodák ai.) odpor k dogma-
tické' normatirmí kritice, ďe lišil se od nich cílevědomou snahou o ob;eÍtiv-
ď vÍklaé literatury z hlediska mimofiterárních souvislostí. Literaturu
zkoumal ve vztadch k etice (knižní debv Dnešni ouiake mrav , |894),
I gociá|ním hnutÍn i k socialismu a k filozofii (stuďe Vliv socitiliho hnutí
na Eteratwu, Litqanna a lid, Filozofie a literatura aj.). Těmito rysy se iehopruboiné srjti z Roáledtr poďlely v 90. letech na široce rozvinuié metodo-
logické tozloz,e tehdejší mladé kritiky.

Začldování literatury do dobovfch souvislostÍ Krejčímu vypljvďo ze
zfnaanno pojetí_umění jako vfrazu ,,dušermího stavu společnosti.., jako
ievu sociálniho. UměnÍ tak dostává r1kol ,,reproduko.'"i, -ooŽit á štit
životu, napomáhat k dustojněišímu životu doiud uttaeenych a slabfch.
7-ábJadsí rysy nodcního uměď jsou poďe Krejčího inďvidualismus
a ni-ternost (psychologická aru.|Ýa a introspekce individua), pňitom poieo
inďviduďismus crrápal iako negaci nivelizujícího ducha *isa"rc 'i.í"e-
nosti a popieoí všech ciách složek v tvťrrčí bvtosť

o tyto zásdy se Krejčí oplral jako literární kritik, hodnotícÍ tehdeišÍ
literární produkci. }eho obsáhlé Íecenze a stuďe se snaá vnržÍt analfzy
konkrétního ďla k šiÍšfu ávěrťrn, pÍesahujícím zkoumané p'e"". x'"iet-
mu se podďilo vymezit dobovf vfaam pierlních autorÍr 
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MachaÍ' o. Biezina' v. I\ikštík, x. ruavaeet, A. Sova, r. i. šaai' n.
Svobodová, I. Kaťásee ai.), a to často v doue, tay uto spisovatďe vydali
tepÍve svá první r|íla. Moderní literaturu Krejčí chápal jako pňirozeného
spojence proletariátu. V hodnocení starších autorr} se proiwil jako nej-
obiektivněišÍ kritik generace (tato snaha o obiektivitu l" ;"t'* zvláště
v recenách Vrchlického básnickfch sbÍrek). Z myšlenkovfch proudŮ
konce stoled anatyzoval dekadenci, zvtáltě českou. Ii ;qmliterárnÍm pokusťrm byl Kreičí velmi kriticky, ale rozpozn a|, že uÁíkJa
spíše ,,z bolesti plebeicÍr a proletáŤťr.. nez - lat tomu bylo o d.k"d.,,..

ftancouzské . ,,z pÍesyceni Životem 8 kulfitÍou... Kritickou čionost let
90. Kreičí uzavňel shrnující rivahou Deset let mladé literatury (190l)' která
pojednává o vfznamu generace 90. let. Hodnotil kladně' že ,,první ze všech
prinesta do Čech pocit ryzího umění jakožto celoživotního názoru v celé
jeho poctivosti a neristupnosti.., ale současně konstatoval, že nenašla pii-
roza!, organickf poměr mezi uměnín a životen. A právě tato problemati-
ka se stává základní a určující v další kritícké worbě F. V. Kreičího po
rozpadu České moderny. Snaha seznánit dělnictvo s moderní literaturou
i pokusy stanovit základď rysy literatury' která odpovídá době masového
socialistického bnutí a krize buržoazní společnosti, však trpěly ďdaktič-
nostÍ a osvětáiskou omezeností. V čadě piednášek' v nicM se Kreičí po-
koušel populárně rozpracovat své názory do všeobsáh ch systémú' je
zÍejmé' že autor směšovď rťrznorodé prvky a tento eklekticismus nakonec
veď k vulgarizacím v oblasti filozofické i estetické (Věčné jitro o tmtW'
t903; Umělecké dílo tl litetatufe a jeho ulchotlnd moc, 1908' aj.).

Již v recenzích se setkáváne se gnahou zachytit celkovj'portrét osob-
ngsti i smysl ďla. Tato tendence vyristila v několik knižních monografit
o vÍznamnÝch čeglcÍch básnících (fulius Zeye4 t90L; Jan Neruda, L9o2;
Karel lIyneh Mdc|,a' 1907,. Jaroslau Vrchlick!t,19l3' ai.). Neiprve se Kteič|
pokusil poďe vzoru francouzské kritiky rozčlenit analjzu do někofika okru.
hťr (rozbor vztabu ďlra a života, rozbor estetickf' psychologickf ap.)'
později zkoumal básníka jako určitÝ q'p' jenž se obievuje v rúznfch va-
riacích ve vÍvoji českého pÍsemnictvÍ' anebo chápal dílo iako celek' vpiatÍ
do historického vÍvoie. Ve stuďiJzlr.zs Zqter (L90L) Kreičí dospívá pomoc|
aaa|Ýzy klíčoví'ch děl k ávěrečnjn soudtrm o typifuosti a zvláštnosti
básnického zjevu. Úsilí vše zestetizovat i sklon k exotismu vykládá Kreičí
sociologicky íako v raz ,,hladu po veliké rrmělecké kultuťe, která' když ne.
byla nalezena doma, hledalra se jinde.., a ,,touhy odškodnit se za mizérii
a malost pňítomného národního ávota... Podobné směŤovánÍ od rozboru
uměleckfch děl (často velmi inspirativďch i pro badatďe jinak metodo.
logicky orientované) k ávěrŮm, dotÍkajícím se základního charakteru české
literatury a ieiÍch vÍvojorrÍch peripetií' naleznerrre i v monografii Kare|
Hyneh Mdcht (1907). V eseii Ztozen| bdslíka (1908)' kterÍ na ni navazuie'
se Krejčí pokouší vywofit z.á7rJady nového pojetí českfcb literárních dějin
iako vÍnzu myšleni a konání národního kolektivu.

Řada monografií (rrapÍ. Bedfich Smetana, 1900; |an Hus, 1915) souvisÍ,
podobně iako mnoho kulturně politickfch prací, s Krejčího činnostl
popularizačnÍ. Podobně okrajová jsou také jeho ďla prozaická a dramatická.
V románové tvorbě se Krejčí zpočátku pokoušď postibnout rozdílnost
psychologie paslvnÍch a aktivnich typťr; v románu Čeroenec (1913) napÍ.
v protiklradu k risďednímu konflilrtu rozlomené bytosti, která se chce vy-
mknout neplodnému osamocení, stoií postavy, demonstrující kladnÍ životn|
postoi. V pozdějších dílech se těžisko pÍesunulo k pestré romanesknÍ fabuli'
doprovázené obsáh$mi diskusemi a rozmluvami o společenskfch otázkách
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mokratickém deníku Právo lidu' kde vedl více neŽ tiicet let rubriku Litera-
tura a umění. Patňil mezi piední kultumí pťedstavitele sočiálně demokratic-
ké strann která ho pověčovala politicklmi i reprezentativnÍmi tikoly.
V roce l9l9 vedl poselství prezidenta Masaryka k československlm legiÍm
na Sibiň. Zpátky se wacel sloŽitou cestou loď kolem světa a toto puÍovánl
ovlivnilo tematiku jeho několika beletristick ch prací, historick!'ch pojed-
nání i y2pgmínk6vÍch črt. od r. l92o byl senátorem Nfuorlního shro-
máždění. Ze'nŤď 30. 9. l94l v Praze.

F. V. Krejčí vystupoval jako literáruí, ďvadelní i hudební kritik, psal
ronány i dramata' pŤekládal (napi. první českf pieklad části Nietzscheova
dilla Tak pradl Zarathustta), púsobil též jako kulturní a politickf publicista.
Jeho hlarmí vjznam však spočívá v literámí kritice. Zv|áště v 90. letech
byl spolu s F. X. Šaldou nejvjznamnějším pňedstavitelem mladé kritiky,
která raďkálně obror{ila české kritické myšlení odvážnou revizí pčedcMze-
iíctch názoru fitozofickfc\ unělechfch i sociálních. Krejčí sďlel s ostatnirni
kritiky $. Karásek' A. Procházta, J. Vorel, J. Vodák aj.) odpor k dogma-
tické' normativní kritice, ale lišil se od nich cílevědomou snahou o objektiv-
ní ví'klaď literatury z hlediska mimoliterárních souvislostí. Literaturu
zkoumal ve uztazlch k etice (kniŽní debut Dnešaí otciaha mratlni, t894),
k sociálnÍE hnutfur i k sociďismu a k filozofii (studie Vlhl socidlního hnutt
na litetafiru, Litaatuta a lid' Filozofie a literatura aj.). Těmito rysy se jeho
prťtboiné stati z Roáled{r poďlely v 90. letech na široce rozvinuté metodo-
logické tozf,oze tehdeiši mradé kitiky.

ZačleĎování literatury do dobovfch souvislostí Krejčímu vypljvďo ze
{kladního poietÍ umění jako vÍtazu ,,duševního stavu společnosti.., jako
jevu sociálního. Uměni tak dostává rikol ,,reprodukovat, množit a šílit
ávot.., napomáhat k dustojnějšímu Životu dosud utlačenfcb a slabfch.
Základní rysy moderďho urnění jsou podle Krejčího inďvidualismus
a aiternost (psychologicM anaryza a inuospekce inďvidua), pňitom pojem
individualismus cMpal |ako negaci nivelizujícího ducha měšťácké společ.
nosti a popiení všech ciách složek v tvurčí bytosti.

o tyto ásady se Krejčí opÍral jako literární kritik, hodnotící tehdejšÍ
literární produkci. Jeho obsáhlé recenze a stuďe se snaží využít analjzy
konkrétního díle | !fu$iq ávěrÍrm, pÍesahuiícim zkoumané práce. Kreičí-
mu se podďilo vymeát dobovf vlznam pier|ních autorťr 90. let (J. S.
Machar, O. Biezina, v. MÍštík, K. Hlaváček, A. Sova, F. x. ŠaHa, R.
Svobodová' J. Karásek aj.), a to často v době, kdy tito spisovatelé vydďi
tepťve svá první díla. Moderní literaturu Krejčí chápal jako pfilozeného
spojence proletariátu. V.hodnocení starších autorťr se projevil iako nei-
obiektivněiši kritik generace (tato snaha o objektivitu ie patrna zvláště
v recenzích Vrchlic&ého básďckfch sbíre$. Z myšlenkovfch proudtr
konce stoletÍ d kladně analyzoval dekadenci, zvláště českou. K jejím
Iiterárním pokusÍ'r'r byl Krejčí velmi kritickj,, ale rozpoznal, Že vznikla
spíše ,,z bolesti plebejcťr a proletáčÍr.. neŽ - jak tomu bylo u dekadence

francouzské - ,,z pŤesycení životem a kultutou... Kritickou činnost let
90. Krejčí uzavňel shrnující rivahou Deset let mladé literatury (190l)' která
pojednává o v!,znamu generace 90. let. Hodnotil kladně, že ,,první ze všecb
pŤinesla do Čech pocit ryzího umění iakoŽto celoživotního názoru v celé

ieho poctivosti a ne stupnosti.., ale současně konstatovď, Že nenašla pii.

rozen!,organickf poměr mezi uměním a Životem. A právě tato problemati-

ka se stává základď a urfujícÍ v další kritické tvorbě F. V. Krejčího po

rozpadu České moderny. Snaba seznámit dělnictvo s moderď literaturou
i pokusy stanovit základní rysy literatury, která odpovídá době masového
socialistického trnutí a krize buržoazní společnosti, však trpěly ďdaktič-
nostl a osvětáŤskou omezeností. V ňadě pŤednášek, v nichž se KrejčI po-

koušel populárně rozpracovat své názory do všeobsáhlj'ch systémŮ' je

zÍejmé, že autor směšoval rirznorodé prvky a tento eklekticismus nakonec
vedl k vulgarizacím v oblasti filozofické i estetické (Věčné jitro tl uměnt,

I9O1; Umělecké ihlto o literatuŤe a jeho ttjchoonti moc, 1908' ai.).

liž v rccenzích se setkáváme se snahou zachytit celkov!' portrét osob.

ngsti i smysl dfla. Tato tendence vnistila v několik knižních monografií
o vjznamnfch českÝch básnících (Julius Ze'er, l9oli Jan Neruda, L902;

Kaiel Hyneh Mácha, L9O7 i Jaroslav Vtchlich!l,1913, ai.). Nejprve se Krejčl
pokusil poďe vzoru francouzské kritiky rozčlenit analjzu do několika okru-

Lt' ('o"uo' vztahu ďla a Života, rozbor estetickf, psychologickÍ' ap.)'
později zkoumal básďka íako určitÍ typ, jenž se objevuie v rťrzn!'ch va-

riacÍch ve rrjvoji českého písennictví, anebo cMpď dílo jako celek' vpiatÍ

do historického vjvoje. Ve studii Jzrlz s Zejlet (1901) Kreičí dospívá pomocl

ana|Ýry klíčovfch děl k ávěrečnjrn soudťrm o typičnosti a zvláštnosti

básnického zievu. Úsilí vše zestetizovat i sklon k exotismu vykládá Kreičt

sociologicky iako víryaz ,,hladu po veliké umělecké kultuŤe, která, když ne.

byla nďezena d.oma, hledala se iinde.., a ,,touhy odškodnit se za mizérii

a mďost piítomného národního života... Podoboé směiování od rozboru

uměleckfčh děl (často velni inspirativních i pro badatele iinak metodo-

logicky orientované) k závěrÍrm, dorÍkajícím se zákla<{ního charakteru české

[tLatury a jeiích vÍvoiovÍch peripetií, nalezneme i v monografii Karel

Hynek M cha (l9o7). V eseji Zrozm| bástlika (1908)' kterf na ni navazuie'

'" r."ia pokouší vywoŤit áktady nového pojetí českfch literárních děiin

iako rrÍmzu myšlent a konání národního kolektivu.- 
Řada monografií (nap1. Bedžich Smetana, L900; Jan Hus, L9|5) souvisí,

podobně jako mnoho kulturně politickfch prací, s Kreičího činnostl
popularizační. Podobně okrajová jsou také jeho díla prozaická a dramatická.

Ý iománove &orbě se Krejčí zpočátku pokoušel postihnout rozdIlnost
psychologie pasívních a aktivních ťyptr; v románu Čenlmec (1913) nepÍ.

v protikladu k g1fg.|n|mu konfliktu rozlomené bytosti, která se chce vy-

mknout neplodnému osamoceď, stoiÍ postavy' demonstruiící kladnÝ Životnl

postoi. V pozdějšÍch ďlech se těžisko piesunulo k pesué romaneskní fabuli'

ioprovázené obsáhlfmi ďskusemi a rozmluvami o společenskj'ch otázkách
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(romány Poslední, L925, a U protinoža\, |927' též[ ze zážir|ď cesty na
Sibii; politickf román Duch a kran, 1929, se zablvá soudobjmi politickÝml
problémy ap.).

Petr KŤička
/1884-1949/

Básník a pňekladatel. Ve své senzitivní, gnÓmicky sevÍené |yrice,
využívaiíci prvkŮ |idové poezie l vftěžkrt soudobé.básnlcké tvorbn
vyslovil okouz|ení pÍírodou rodného kraje, lntimní mi|ostné pocity
a zejména prožitky frontového vojáka z první světové války. Svfm
pokornfm, citově zaujatfm viděním pÍedial některé tendence
poezie 20. |et' zvláště v rané tvorbě J. Wo|kra"

Petr Kňička se naroďl 4. 12. L884 v Kelči u Hranic. Jeho otec byl
iíďcím učitelem, bratr Jaroslav se stal vÝznamnÝm hudebním skladatelem.
Ač poměrně btzy zttatil otce, vynistal v harmonickém prostÍeď v tizkém
kontaktu s' horskou pťírodou Českomoravské vysočiny a s jejÍm prostlm
lidem; to také podstatně ovlivnilo charakter Kňičkovy worby. Maturovď
v r. 1901 na reálce v Novém Městě na Moravě a pak vystudovď chemii na
praŽské 166hnigg. Jako chemik pťrsobil nejďíve v cukrovaru v HulÍně' pak
v laboratoŤi v Karlovfch Varech' krátce pobyl také v Pastgurově ristavu
v PďíŽi. v t. 1907-{8 učil cizím Ťečen v Moskvě a po náwatu žil do světové
války v Praze, kde pčeváŽně vyučovď na obchodních školách. Hned v r. 1914
po vypuknutí světové války odešel na haličskou frontu, byl zraněn a pobf-
val několik měsícri ve vojenskj'ch lazaletech. Po válce pracoval na mi-
nisterstyrr školství a po druhé světové válce byl zaměstnán v Technické
knihovně pražskfch vysokfch škol. ZemŤel 25.7. L949 v Okarci u Náměště
nad Oslavou.

Podobu české poezie Kčička qirazně ovlivnil piedevším svou ranou
lyrickou worbou, jíž pňedjal její poválečnf vfvoj. Už v prvotině ŠtppatÚ
keŤ (|9L6) se neobyčejně šťastně setkaly básníkovy osobní ďspozice, ávf
poměr k pňírodě a vťrbec jeho pčímj; otevŤenj', neproblematickf vaab
k životu se soudobjlmi tendencemi ewopského básnictvÍ, zejnéFa s kÍes-
ťanskÍm humanismem francouzskfch básníkÍr (G. Duhamel, Ch. Vildrac)'
ktečí pokorou a láskou doufali obroďt a zlidštit svét, Z tohoto setkání
vzešla lyrika základnich citorr..fch poloh, osďe rczeznávaj(cl hierarchii ži-
votních hodnot, poezie návratťr do dětství v rodném kraii, oslava prostÍ'ch
věcí a životních radostí. Disonanci do této harmonické atmosféry, podpo-
rované též sevčen;im pravidelnjm veršem, vnášel jen ážitek války, ienž se
naplno ozval jen v jediné básni, Medynia GlogowŠka, zato však s mimo-

Íádnou intenzitou. V ní totiž jinošsky dťtvěiivf vztah k životu ve sďetnuti
$ mezni frontovou situací - chvíli pňed ritokem - cele odkryl básníkovo
citové záznl: lásku k bližním' soucit s nevinně trpícimi i tizkost o osud
národa. Právě tímto zdťrrazněním citoq|'ch hodnot báseĎ pierostla ve velice
činnj'' nepatetickf protest ploti válce za cizi zájmy.
V následující Kiičkově básnické tvorbě se podstatně zesiluje inspirace

Iidovou lyrikou i epikou. Jejich prvky se objevují jiŽ v lyrickoepické sbírce
BíU štít (1919). KŤička se v ní obrátil ke vzpomínkám na dětství uprostied
horácké pŤírody, zněhoŽ vypráví několik idylickfch pčíběhri viděnfch zdťr-
věr ujícima dětskjma očima. Horáckj' ďalekt, prvky folklÓru, zejména
v dětskí'ch ťíkadlech' i humor poduhuií ještě básníkovo citové zaujetí pro
zvolené téma.

KĚičkovo rané tvťrrčí období wcholi a novou tematickou rozlohu získává
ve sbírce Hoch s luhem (L924). Harmonizující nálada pčedcházející knížky
se v ní prudce rczpadá nejen pod nárazem citového rozrušení a bolesti
vyvolané ztÍátou mil{, xl6 i pod nov m pčívalerr válečnfch motivťr. Za-
tímco milostné drama provokuje zraněnf cit až k subjelcivní intimní zpo-
věď, dozvuky váky se hlásí v několika hutnfch tragickfch bďadách,z ancbž
některé pŤejímají svou fakturu pčímo z lidové tvorby. Ale i v této sbírce
osobď bolest i trpkosti světa poznamenaného válkou jsou znovu vyvďo-
vány pokorou a láskou k životu' jež nakonec pŤináší i novou mužnou
rovnováhu.

Po Hochu s luken se Kiička jako básník odrrlčel. Ve 30. letech vydal jen
sbírku dobov. ch satirickfch a risměvně parodujících veršir a p z Stlch
jehla (L933) a rťrznorodf soubor ve :& Chléb a stll (L933)' v němž pŤevažuií
pňíležitostné verše glosující denní události a zejména životní iubilea pčá-
tel - umělcťr. Vedle nich jen několik bďad, rozmarnfch básnickfch hŤíček
a lidovfch popěvktt se pňíznivě odráží od reflexívďch veršťr' zabstraktĎují-
cích pčedcházejícÍ konkrétnost a mnohomluvností Íourrěliiující dosavarr..{
náaakovost KŤičkovj'ch veršťr.

Básníkova poválečrrá poezie je cele zauiata reakcí na okupaci, válku
a osvobození. Odrazilo se v ni i KĚičkovo studium ruskfch bylin a starÍch
srbskfch hrdinskfch zpěv ' jež z.a váky piekládal. Poéma &lětl oblak
(1945) o uttpení a boji jihoslovanského lidu s okupanty je koncipována jako
parafráze těchto zpěvťr. Zachycuje konkrétní událost: vywaždění 6000
mužír v Kragujevci jako odvetu za zabitÍ dvaceti Němcťr partyzány. Ohlasy
ruslc. ch bylin obsahuje zase sbkk.a Piseř meče (|946) v skladbách věnova-
nÝch boji sovětského lidu s okupanty. I v této sbírce se však vrací iihoslo-
vanská tematika, a to jednak ve volném zpracování tií básní v.prÓze
P. Mériméa z jeho sbirky fiogovanj'ch morlackj'ch národních písní' jednak
znovu v ohlasu hrďnskfch zpěvÍr s protifašistickou tematikou. Konečně
sbuka Běsotlé (l9a6) pŤináší dobovou lyriku politického charakteru' ko.
meofuiící mnichovské události' okupaci, domácí partyzánskf odboi i vzdÁal
díkťt Sovětskému svazu za osvobození, Zgména mnichovské téma ie ve
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(romány Poslední, L925, a U protinožc.ti, |927' též| ze ážitKl cesty na
Sibič; politickÝ román Duth a hran,1929, se zablvá soudob'mi politickfmi
problémy ap.).

Petr KŤička
/L884-1949/

Básník a pÍekIadatel. Ve své senzitivní, gnÓmicky sevÍené lyr|ce'
využivaiÍci prvkú lidové poezie i vftěžktt soudobé.básnické tvorby'
vyslovil okouz|ení pŤírodou rodného kraje, lntimní mi|ostné poclty
a zeiména prožitky frontového voiáka z první světové vá|ky. Svfm
pokornfm, citově zaujatfm viděním pÍedjal některé tendence
poezie 20. |et, zv!áště v rané tvorbě J. Wo|kra.

Petr Kiička se naroďl 4. |2, 1884 v Kelči u Frranic. Jeho otec byl
Íídícím učitelem, bratr Jaroslav se stal vfznamnjm hudebním skladatelem.
Ač poměrně brzy ztratil otce, vyrťrstal v harmonickém prostŤeď v zkém
kontaktu s horskou piírodou Českomoravské vysočiny a s jejím prostlm
lidem; to také podstatně ovlivnilo charakter Kňičkovy tvorby. Maturoval
v r. l90l na reálce v Novém Městě na Moravě a pak vystudoval chemii na
pražské technice. }ako chemik pťrsobil neiďíve v cukrovaru v HulÍně' pak
v laboratoŤi v Katlovj'ch Varech, krátce pobyl také v Pastgurově ristavu
v Pďíži. v l. 1907-08 učil cizím iečem v Moskvě a po náwatu žil do světové
války v Praze, kde pŤevážně vyrrčovď na obchodních školách. Hned v r. 1914
po vypuknutí světové války odešel na baličskou frontu, byl zraněn a pobf.
val několik měsÍcťr ve vojenskj'ch lazaretech. Po válce pracoval na mi-
nisterstvu školství a po drulré světové válce byl zarněstnán v Tecbnické
knihovně pražskj'ch vysokj'ch škol. Zemňel 25,7. L949 v okarci u Náměště
nad Oslavou.

Podobu české poezie Kiička rn.irrazně ovlivnil pŤedevšÍm svou ranou
lyrickou tvorbou, již pÍedja| ieií poválečnÝ vlvoj. Už v prvotině Štppwi
hež (1916) se neobyčejně šťastně setkaly básnÍkovy osobní dispozice' ávÝ
poměr k pňírodě a vfibec jebo pŤímf, otevrenÝ' neproblematickf vztab
k životu se soudob;fmi tendencemi ewopského básnictví, zejméFa s kÍes.
ťanskfm humanismem francouzskj'ch básnikťr (G. Druhamel, Ch. Vildrac)'
kteňí pokorou a láskou doufali obrodit a zlidštit svět. Z tohoto setkání
vzešla lyrika záktadních citovj'ch poloh' ostče rczeznávaj(c| hierarcbii Ži.
votních hodnot, poezie návrattr do dětství v rodném kraji, oslava prostÝcb
věcí a životních radostí. Disonanci do této harmonické atmosféry, podpo.
rované též sevňenj'm pravideln1im veršem, vnášel jen' zážitek války, jenž sc
naplno ozval ien v jediné básni, Medynia Glogowška, zato však s mirno-
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čádnou intenzitou. V ní totiž jinošsky dťrvěŤivi' vztah k Životu ve sďetnutí
s mezní frontovou situací - chvíli pŤed ritokem - cele odkryl básníkovo
citové ázemí: lásku k bliŽním' soucit s 11gyinn! trpícimi i ťrzkost o osud
nfuoda. Právě tímto zdirrazněním citov ch hodnot báseĎ pŤerostla ve velice
činnÝ' nepateticky protest ploti válce za cizi zájmy.
V následující KŤičkově básnické tvorbě se podstatně zesiluie inspirace

lidovou lyrikou i epikou. Jejich prvky se objevují již v lyrickoepické sbírce
Bílll štít (l9l9). Kčička se v ní obrátil ke vzpomínkám na dětstvÍ uprostčed
horácké pŤírody, znébLož vypráví několik idylickfch piíběhťr viděnfch zdťr-
věrrluiÍcíma dětskjma očima. Horácky dialekt, prvky folklÓru, zejména
v dětskfch iíkaďech, i humor podtrhují ještě básníkovo citové zaujetí pro
zvolené téma.

I(Ěičkovo rané tvrlrčí období wcholí a novou tematickou rozlohu získává
ve sbírce Hoch s lukem (|924). Harmonizující nálada pŤedcházející knížky
se v ní prudce rozpadá neien pod nátazem citového rozrušeni a bolesti
vyvolané ztÍátou milé, ale i pod novjm pčívalem válečnfch motivťr. Za-
tímco milostné drama provokuje zraněn! cit až k subjektivní intinrní zpo-
věď' dozvrrky války se hlásí v několika hutnfch tragickfch baladách, zaicbž
nělteré piejÍmají svou fakturu pŤímo z lidové tvorby. Ale i v této sbílce
osobní bolest i trpkosti světa poznamenaného válkou jsou znovu vyvažo.
vány pokorou a láskou k životu, ieŽ nakonec pňináší i novou mužnou
rovnováhu.

Po Hochu s lukem se Kňička jako básník odrrlčel. Ve 30. letech vydď jen
sbírku dobov. ch satirickfch a risměvně parodujících veršÍr a pr6z Such
jehla (|933) a rťrznorodf soubor verši Chléb a sul (|933), v němž pievaŽuji
pčíležitostné ve.rše glosující denní události a zejmérla životnj jubilea pčá-
tel - umělcri. Vedle nich jen několik balad, rozmarnfch básnickfch hÍíček
a lidovfch popěvktr se pŤíznivě odráží od reflexívnlch veršir, zabstraktĎují.
cích piedcházející konkrétnost a mnohorrluvností roarrělrlující d6g3y6ílní
náznakovost Kiičkor ch veršir.

Básníkova poválefuá poezie je cele zaujata reakcí na okupaci, válku
a osvobození. Odrazilo se v ní i KĚičkovo studium ruskfch bylin a staÍt.ch
srbskj'ch hrdinshí'ch zpěvťr, iež za vá|ky piekládď. Poéma Soětlll oblah
(1945) o utrpení a boji jihoslovanského lidu s okupanty je koncipována jako
parafráze těchto zpěvťr. Zachycuje konkrétní událost: vyvraždění 6000
mužir v Kragujevci jako odvetu za zabití dvaceti Němcir patyzány. Ohlasy
ruskfch bylin obsahuje zase sbírka Písď meče (1946) v skladbách věnova-
nfch boji sovětského lidu s okupanty. I v této sbírce se však vrací jihoslo-
vanská tematika, a to jednak ve volném zpracování tií básní v .prÓze
P. Mériméa z jeho sbírky fingovan:!'ch morlack ch národních pisnt, jidnak
znovu v ohlasu hrdinskfch zpěvťr s protifašistickou tematikou. Konečně
sbírka Běsooc (l9a6) pŤináší dobovou lyriku politického charakteru, ko.
menfuiÍcí mnichovské události, okupaci, domácÍ partyzánskf odboj i vzdáa!
díkťr Sovětskému svazu za osvobozeď. Zejméla mnichovské téma ie ve
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sbírce podáno s vypiatjm mratmím patosem. SatiriclcÍm protějškem Běs{r
je pak sbírka Ďtibel frajtrnl (1946).

Současně s ptrvodními verši rozvinul Kňička i svou pÍekladatelskou akti-
vitu. Ptrvodně soustŤeděna k ruskjm symbolistťrm (V. Brjusov, K. Bal-
mont' I. lrrnin) postupně se po první světové válce rozšifuie jak na klasic-
kou ruskou poezii (A. s. Puškin' M. l. Lermontov) a na byliny' tak na
ruskou a francouzskou poezii a drama. Životním dílerrr Kňičkovfm v oblasti
piekladu pňitom z{rstalo jeho pietlumočení lffiy A. S. Puškina.

Beneš Metod Kulda
/1820-1903/

Katollck| kněz; beletrista a publicista" Proslu| jako sběrate|
a vydavatel moravskfch pohádek.

Naroďl se 16. 3. 1820 v lvančicíc\ kde byl ieho otec kožďníkem
a maiitele'n polností. V Jiblavě vystudoval gymnázium, v Bmě filozofii
a bohosloví. Jako kněz pÍrsobil v několika moravskfch obcÍch, v l. 1850 ď
1859 v Brně v ristavu pro zanedbanou mládež. V Brně byl spolu s F. Su-
šilem hlavou národního katolického hnutí. Aby se léčil, odejď r. 1853 do
Rožnova pod Radhoštěm a tam na vjzrru F. Sušila začal sbírat lidové po-
hádky. Z Brna se dostal do Čech na faru v Chlumu u Seďčan a r. 1870
se stď kanovníkem na Vyšehradě v Praze. V posledních letech života
oslepl; zenŤel v Praze 6.5. 1903.

Ačkoliv psal Kulda od mláď básně, prÓzy a články (pÍevážně nábožen-
ského a vfchovnéio obsahu), ieho vjznam pro literatrrru spočívá v pracích
národopisnfch. Zde by| nejvěmějším žákem F. Sušila, od něho piiiď
podnět ke sbírání pohádek, jeho ricnr k lidové tradici, ke všem proievtrm
lidového uněď a k lidovému jazyku i jeho sběratelskou metodu. V Kuldo-
vjch národopisnfch praďc\ které se tfkají picvážně potrtídek, musíme
rcjzlišovat vfďedky sběratelské a vydavatelské. lako sběratel usilovď ve
svfch zápisech o dokumentárď věrnost, snažil se pňi zapisováď potrltdek
vywoňit autentické prostíedí tím, že zvď několik vyprávěčťr najednou
a jejich vyprávěď zaznamenávď pak s velkou pŤesností iazykovou i obsa-
hovou. Zapisoval rÍrzné varianty, někdy i iména vyprávěčťr, jejich stáňí
a místa pobynr. Tln všín se lišil od většiny soudobfch sběratelťr a blížil
se modernlm pčedstavám o áznamu folklÓmí worby. lako vydavatel svfcb
áznamú byl však poplatnf své době i svému povoláď. Vylučovď vyprávě-
ní' která neodpovídala jeho pÍedstavě o čisté tradio' nezďazovď poMdky,
v nichž byly drsné detaily nebo obhroublé a'rozpustilé scény, ani ty, které
byly projevem cítění s poddanfmi, se zbojníky apod, Z toho, co lml| za

zpŮsobilé pro tisk, uvďejůoval ien iednu variantu, poMdky pak částečoě
upravoval stylisticky a stíÍal vyaalé náŤeční zvláštoosti. Zaznamenal pies

200 poMdek, ale uvďejnit jich jen asi polovinu ve sbírce Moravské národnl
pohádhy a pozlěsti z oknlí rožnooského (1854)' pozděii rozšíiené jako Morav-
ské ttdtoilní pohátlhj6 potlěsti, oby@e a ?oÚěry (|874:75). Chtěl sebrat po-

Mdky z celé Moravy, tak iako Sušil sebral moravské písně; protože mu

odchod zMroravy zabránil v další práci, podďtil ke sbírání jiné praconíky.

Sbfuka jeho zápisÍr patčÍ k nejbohatším souborťrm krajové lidové prÓry

z poloviny minulého století a také jejich knižní vYdán{ se iaď veďe pohádek

K. J. Erbena a B. Němcové k neirrÍznarnnějšÍm poMdkovfm celkúm té

doby.

Jaroslav Kvapil
/ r86 8 - r .9 60 /

Lyrik navazuiící veršem t okruhem básnickfch p edstav na poezl|
|. Vrchlického a autor d|vadelních her ztělesilujících symbolizující'
tyrické a impresionistické tendence drarnatiky z konce století.
|ako režisér, vytváÍející moderní pojetÍ režijní tvorby, vfrazně
ovlivnil vfvoj novodobého českého dlvadla.

Jaroslav Kvapil se naroďl 25. 9. |868 v Chudenicích u Klatov' kde

ieho otec p{rsobil jako lékď. Absolvoval gymnázium' krátce byl zapsán
v Praze na meďcíně a později studoval na univerzitě filologii. od r. 189l
pracoval iako ž:urnďista, nejprve v staročeském listu Hlas národa' později
y }rfd1gílních listech a v České stráži. Reďgoval časopis Z|atá Praba a
v |. 1897-1925 znánou edtcl Ottotla Světoud k hanna. Vedle poezie' v je.

iímž znamen:Í vstoupil do literatury, se začal v 90. letecb věnovat ďvaďu'
g nírnž [g sbližovala i láska a později manžďswí (1894) s vynikající herečkou
H. Kubďovou-Kvapilovou. od r. 1900 pťrsobil jako rďiser a dtamaturg'
od r. l9l2 jako šéf čfurohry Národního divadla. Divadelním áimen jsou

motivovány i Kvapilovy piekladn zvláště Ibsenovfch a Biiirnsonovfch
draoat. Vedle umělecké tvorby byl Kvapil iniciatirmÍm kulturně politic-
kfm pracovníken: jeho vďejná aktivita vyvrcholila za prrmÍ světové války
členswím v ilegální protirakouské organizaci lvlafre. Z Kvapilova podnětu
a v ieho stylizaci vyšď v květnu L9L7 ManiÍest česblch spisooaulŮt, prokla.
muiící právo českého národa na samostatnÝ politickÍ ávot a vyzlvaií'ď
české poslance ve Vídni k státoprármímu boji a k obhaiobě buržoazně de.
mokratickfch svobod. Po osvobození púsobil krátce v ministeÍstvu a{19dnÍ
osvěty, ale r. l92l se vrátil k dívadelní worbě jako rďisér Vinohradského
divaďa; ptrsobil tu do r. 1928, kdy odďď pro o&í chorobu do soukromí.
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sbírce podáno s vypiatÍm mravnÍm patosem. Satirickjm protějškem BěsÍr
je pak sbírka Ďtíbel frajtrmt (1946).

Současně s pirvod.ními verši rozvinul Krička i svou piekladatelskou akti.
vitu. Pťrvodně soustieděna k ruskÍm symbolistrim (V. Brjusov' K. Bat.
mont' I. lrrnin) postupně se po první světové válce rozšifuje iak na klasic-
kou ruskou poezii (A. S. Puškin' M. J. Lenrrontov) a na byliny' tak na
ruskou a francouzskou poezii a drama. Životnim dílem Kiičkovjm v oblasti
pÍekladu pÍitom zťrstalo ieho pietlumočení lyriky A. s. Puškina.

Beneš Metod Kulda
/ t820-1903/

Katollckf kněz; beletrlsta a pub|lcista. Proslul iako sběratel
a vydavatel moravskfch pohádek.

Narodil se 16. 3. 1820 v Ivančicíc\ kde byl jeho otec kožďníkem
a maiitelem polností. V Jihlavě vystudoval gymnilziurn, v Bmě filozofii
a bohosloví. lako kněz pÍrsobil v několika moravsh.fch obcícb v l. 1850 až
1859 v Brně v ristavu pro zanedbanou mládež. V Bmě byl spolu s F. Su-
šilem hlavou národního katolického hnutí. Aby se léčil, odejel r. 1853 do
Rožnova pod Radhoštěm a tam na ví.zvu F. Sušila začal sbírat lidové po-
hádky. Z Brrra se dostal do Čech na faru v Chlumu u Seďčan a r. 1870
se stď kanovďkem na Vyšehradě v Praze. V posledních letech života
oslepl; zemiel v Praze 6. 5. 1903.

Ačkoliv psal Kulda od mláď básně, prÓzy a články (pievážně nábožen-
ského a vfchovného obsahu), jeho vJrznam pro literaturu spočívá v pracích
národopisnfch. Zde byl neivěrnějším žákem F. Sušila, od něho piijal
podnět ke sbÍrání pohádek, jeho rictu k lidové traďci, ke všem projevťrm
lidového rrmění a k lidovému jazyku i jeho sběrateiskou metodu. V Kuldo-
vfch národopisnfch pracícb které se tfkají pievážně poMdek, musÍme
rcizlišovat vfsledky sběratelské a vydavatelské. Jako sběratel usilovď ve
svfch zápisech o dokumentámí věmost, snažil se pňi zapisováď poh'tdek
vywofit autentické prosďeď tím, že zval několik v1právěčtr najednou
a jeiich vyprávění zazlamrenáva| pak s velkou pčesností jarykovou i obsa-
hovou. Zapisoval rťrzné varianty' někdy i jména vyprávěěÍr, ieiich stáff
a místa pobytu. Tím všín se fišil od většiny soudobfch sběratelŮ a blížil
se moderním pŤedstavám o áznamu folklÓmí tvorby. tako vydavatď svfcb
áznamtt byl však poplatnf své době i svému povoláď. Vylubval v1ryráv&
ní' ktetá neodpovídala ieho piedstavě o čisté tradici' nezďazoval poMdky,
v nicM byly drsné deuily nebo obhroublé i'rozpustilé scény, ani ty, které
byly projevem cÍtění s poddanÍmi, se zbojníky apod, Z tobo, co uznal za

zpŮsobilé pro tisk, uvďejĎovď ien iednu variantu, potutdky pak částečně

ulravoval sťylisticky a stítal vyazné náieční zvláštnosti. Zaznamenď pÍes

2čro poMdek, ale uvďejnit jich jen asi polovinu ve sbírce Morazlské ndrodnl
potufulky a pwěsti z oh'olí rožuzlswho (1854)' později rozšÍiené jako Morao.

ine ruirodnt pohátlky, pctlěsti, obgčeje a pooěry Q874-75). Chtěl sebrat po.

hádky z celé Moravy, tak iako Sušil sebrď moravské písně; protože mu

odcbod z Moravy zabránil v další práci, podn|til ke sbírání iiné pracovníky.

Sbírka ieho ápisrir patÍí k nejbobatšÍm souborťrm kraiové lidové prÓzy

z poloviny minulého století a také jejich knižní vydání se Íadí veďe poMdek

I( J. Erbena a B. Němcové k neir'Íznamněiš|rn poMdkovlm celk m té

doby.

Jaroslav Kvapil
/L868-r .960/

Lyrik navazuiící veršem l okruhem básnIckfch pŤcdstav na poezll

|. Yrchtlckého a autor divadelnÍch her ztělesřuiících symbolizující'
|yrické á impresionistické tendence dramatiky z konce sto|etí.
|ako režisér, vywáÍeiící modernÍ poietÍ režijní worby, vfrazně
ovlivntt vfvoj novodobého ěeského d|vadla"

Jaroslav Kvapil se naroďl 25. 9. L868 v Chudenicích u Klatov' kde

|eho otec prlsobil jako lékď. Absolvoval gymnázium' krátce byl zapsán
v Praze na meďcíně a později studoval na univerzitě fitologii. od r. 1891
pracoval iako žurnalista, nejprve v staročeském listu Hlas národa' pozděii
'' NE'oanicn [stech a v České stráŽi. Reďgoval časopis Z|atá Ptaba a
v l. 1897-1925 známou edici Ottoga Szlětotsd knihovna. Veďe poezie' v ie.
iímŤ znaur6ff vstoupil do literatury, se začal v 90. letech věnovat divaďu'
g ním' |g sbMovala i láska a později manŽďswí (1894) s vynikajíď herečkou
H. Kubďovou-Kvapilovou. od r. 1900 pťrsobil jako rdiser a dnmaturg
od r. 1912 iako šéf činobry Národďho divadla. Divadelním ájnen isou
motivovány i Kvapilovy pieklady, zvláště Ibsenovfch a Bj rnsonodch
dÍamat. ygdlg rrmllecké tvorby byl Kvapil iniciatirmlm kulturně politic.

kfm pracovníken: jeho vďeiná aktivita vyvrcholila za prrmí světové války
člmstvírn v ilegální protirakouské organizaci lvlafie. Z Kvapilova podněnt
a v ieho stylizaci vyšel v květnu L9L7 ManiÍest česk,ch spisouatelťt, prokla.

mujíd právo českého národa na samostatnÝ politickÍ život a vyzlvaj(d
české poslance ve Vídni k státoprávnÍmu boii a k obbajobě buržoazně de-
mokratickÍch svobod. Po osvobození pusobil }xdtce v ministerstvu národoí
osvěty, ale r. 192l se wátil k ďvadelní worbě jako režisér Vinohradského
ďvaďa; pÍrsobil tu do r. 1928, kdy odďď pro oční chorobu do soukromí.
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tr za nacistické okupace se zapojil do práce v odboji a byl kratší dobu vězněn.
Po válce byl imenován národním umělcem a nastudovď |eště několik
piedstavení ve Vinobradském divaďe; zemčel v Praze lo. l. l95o. - svÍli
bohatf život, v němž se setkal s mnoha lidmi uměleckého i vďeinébo světa,
zachytil ve svěŽích memoárech o čem oím (t932' 2. rozš. vydán| vyšlo ve
dvou svazcích v |. |94647).

Do české literatury vstoupil Kvapil na sk]onku 80. let jako lyrickf básník
maiící tizkf vztah k poezii Vrchlického, a to zejména k jeho smyslovému
okouzlení a k virtuozitě básnickfch forem, jak ie neitypičtěji pčedstavovaly
sbírky Dojmy a rozm4ťy a Hudba v duši. Pod vlivem Vrchlického, g Dímž
ho pojilo osobní pčátelství a kter!'uváděl a kriticky prosazoval Kvapilovy
sbirky (r. 1890 napsal napŤ. piedrrrluvu k Rrž^áozému keťi), se ocitá Kvapi-
lova básnická tvorba piedevším tvarem svého verše; okruh básniclcfch
piedstav prvních sbírek, pro něž jsou pťíznačné subjektivní tÓny melan-
cholické snivosti, dusného erotismu a urrďen!'ch ná|ad' (Padaj c| In:ězdy,
1889)' zároveĚ spojuje tuto inspiraci s motivickfmi oblasy francouzské
dekadentnl a symbolistické lyriky. Kvapilťrv verš se zjednodušuie a zba.
vuje vněiškové virtuÓznosti ve sbírce inspirované vztahem k H. Kubešové
Liber aureus (189a); knižka znomená zároveĎ i zjasnění básníkova ávot.
ního pocitu v erotické lyrice dirvěŤivé oddanosti. Pozděiší Kvapilovy sbírky
veršťt' naplněné tichou ádumčivostí a Životďm smírem,'nepĚinesly jiŽ do
jeho tvorby nové tÓny.

Autorova tvťrrčí aktivita se zatím pťenesla do oblasti divadla. V polo-
vině 90. let začal Kvapil psát dramata; i pro ně je od počátku pŤíznačná
melancholická náladovost, v někter ch pčípadech spojená s vlivem s1mrbo-
Iistického dramatického projevu (nejvyhraněněii v triptychu básnickj'ch
aktovek Memento, 1896). Na jeviště Národního ďvadla se Kvapil dostď
lrned prvnÍm svjrm celovečerním dramatem Btudička (1896), pokusem
o problémovou hru ze současnosti, o malíii, kteqf se potáci mezi urnělec.
kjm a měšťáck1fm prostťedím a h-vne odcizením světu, z něhož vyšel. Po-
ietím konfliktu se Kvapil podílel na dobov ch tendencích českého dramatu
(M.A. Šimáček, F. X. Svoboda), vyzdvihuiících pod vlivem naturalismu
determinující roli prostierlí v lidském osudu.

Snaha napsat realistické společenské drama zťrstala v Kvapilově dile
osamocená; nadále se uŽ cele poddal sklonu k melancholickému lyrismu,
náladě a pohádkovému kouzlu, jehož projevem se stala veršovaná drama-
tická báchorka lehce symbolizujícího básnického podtextr: o prchavé kráse,
věčně unikaiící z dosahu člověka (Princezna Pampeliška, 1897 3 Rusalka,
1901, psaná jako libreto k opeŤe Antonína Dvočáka). Aby dospěl k alegoric-
kému vyznění pohádkového děie, vycházejícího v populární hie o Pampe-
lišce z drobného poetického nápadu - personifikace květiny' již roznesou
podzimní větry -, sloučil Kvapil ovzduší uměIé andersenovské pohádky se
symbolikou tehdcjších novoromantickfch scéďckfch básď (Hauptman-
nťrv Potopen! zvon) a s tradičními motivy národní lidové slovesnostl

Svět pohádkové ďegorie opustil Kvapil pied závěrem své dramatické

dráby hrou obtaka (l9o3). Tento náladov! obtaz skrytého vnitŤního roz-

poloŽení, odehrávající se mezi čtyÍni hlavními postavami v zdánlivě ne-

pohnutém, ktidném prostiedí venkovské fary, piedstavuje téměň čistf typ

impresionistické hry bez děie; iejí dramatičnost je zcela pienesena do

niternj'ch hnutí podbarven!'ch náladovjm souzněním lidskÝch citťr s kra-

íinnÝm pÍostieďm. Hlavní role herečky Máji Zemanové byla napsána pií-

mo pro H. Kvapilovou, která byla už dŤív vynikaiící interpretkou Kvapi-

loví'ih žensk!'cb postav (Heleny Lindnerové v Bludičce, princezny Pam-

pelišky).
Podstatněji než j,ako poněkud eklektickj' dramatik poznamenal Kvapil

wáč moderního českého divadelního umění jako dramaturg a režisér. Svou

uměleckou iniciativou vytvoiil nové pojetí reŽisérského rikolu jako dramatu

rovnocenné tvorby, j|Ž režisér ztělesltuje svou scénickou pňedstavu; opíral

se v tom i o pčíklad velk ch postav světové reŽie Maxe Reinhardta a K. S.

Stanislavského (r. 1906 se zaslouŽil o pohostinské hry Moskevského umě-

leckého ďvadla - MCHAT - v Praze). Na českém jevišti prosaďl po|etí

scénického díla iako zákonitého uměleckého celku a pÍinesl sem smysl pro

barvitost a náladovou iednotu divadelního pňedstavení. Stejně podstatně

se podílel i na umělecké reformě repertoáru první české scény, na jeho vy-

manění z vlivu měšéáckého vkusu a na vyrovnání s vjvojem světové i do-

mácí dramaturgie: s pomocí vlraznfch hereckj'ch individualit E. Vojana

a H. Kvapilové uváděl v něm zejména H. Ibsena, A. P. Čechova a M. Gor-

kého a odvážně vybíral pfrvodní novinky (napŤ. Theerovo básnické drama

Faěthon). Zvlášť vfznamné bylo Kvapilovo nekonvenční, umělecky pru-

boiné pojetí Shakespeara na české scéně, které vywcholilo cyklickjm uve-

dením ieho her v r. 19l6; tento Kvapilirv iubilejní shakespearovskj' cyklus'
uváděnÝ k tčístému vjtočí básníkovy smrti' jedna z největších kultumích
události válečnfch let, zaptrsobil jako umělecká manifestace české kultumí
sílv a národní woŤivosti.

Josef Jaroslav Langer
/1806-1846/

obrozenskf básnfu, satirlk' národoplsnf sběratel. Kritlckfml
postňehy o soudobé spotečnosti, názory na fo|klÓr a jeho vztah
k |iteratuÍe i osobní citovou náplní svfch improvizovanfch
lyrickfch pÍsní souv|sel s nástupem romantického proudu v české
IiteratuÍe.

Naroďl se 12. 1l. 1806 iako syn zámožného rolrríka a městského dťt-

6[9r|níhg v Bohdanči na Pardubicku' studoval gymrrázirrm v Hradci
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I za nacistické okupace se zapojil do práce v odboii a byl kratšt dobu věznb.
Po válce byl jmenován 'fugr|ním umělcen, e nastudoval ještě několik
pčedstavení ve Vinohradském ďvaďe; zenňel v Praze ro. 1. l95o. - svei
bohatf život, v němž se setkal s mnoha lir|mi g661.6"ého i vďeiného světa,
zachytil ve svěžích menoárech O čen oím (1932' 2. rozš. vydánt vyšlo ve
dvou svazcícb v |. 19464I).

Do české literatury vstoupil Kvapil na sklonku 80. let jako lynckÝ básnlk
maiÍď tizkÝ vztah k poezii Vrchlického, a to zeiména k jeho smyslovénu
okouzlenÍ a k virnrozitě báonickfch forem, jak ie nejtypičtěii piedstavovďy
sbírky Dojmy a foauary a Hudba v duši. Pod vlivem Vrchličkého, s.tm'
ho pojilo osobní pňátelstvÍ a kterf uvádět a kriticky prosazoval Kvapilovy
sbírky (r. 1890 napsal napŤ. pťedmluvu k kÍtžwénu hežfi, se ocitá Kvapi.
lova básnicM tvorba pňedevšínr tvarem svého verše; okruh básnickfch
piedstav prvnÍch sbÍrek, pro něž jsou pčíznačné subjektirmí tÓny melan.
cholické snivosti, dusného erotismu a umďeofch nálad (Pad,j|cI |nlězdj1,
1889)' zároveĚ spoiuje tuto inspiraci s motivickfmi oblasy franoouzské
dekadentní a syrmbolistické lyriky. Kvapil{rv verš se zjednodušuie a zba.
vuje rmějškové virtuÓznosti ve sbírce inspirované vztahem k H. Kubešové
Libet aureus (189a); knížka znanená zároveů i ziasnění básďkova Život-
ního pocitu v erotické l1ttice dŮvěčivé oddanosti. Pozdější Kvapilovy sbírky
veršú' nap|něné tichou ádumčivostÍ a životním smÍrem,hepŤinesly iiž do
jeho worby nové tÓny.

Autorova tv rčí aktivita se zatím pÍenesla do oblasti divaďa. V polo.
ui"i 90. let začal Kvapil psát dramata; i pro ně ie od počátku pŤIaa&á
melancholickánáIadovost, v některfch pčípadech spoiená s vlivem symbo.
listického dramatického projevu (nejvyhraněněii v triptychu bnsnictych
aktovek Memento, 1896). Na ieviště NárodnÍho ďvaďa se Kvapit dostď
hned prvním svjm cďovečerním dramaten Bludiěka (1896), pokuserrr
o problémovou hru ze současnosti, o malÍňi, kterf se potácí mezi-umělec-
klm a měšťáclrlm prostiedim a hyne odcizením světu, z něhož vyšel. Po.
ietím konflikru se Kvapil poďlel na dobovfch tendencich českého dramatu
(M. A. Šimáček, F. X. Svoboda), vyzdvihuiících pod vlivem naturalismu
determinuiící roli prostčeď v lidském osudu.

Snaha napsat realistické společenské drama zťrstala v Kvapilově díle
osamocená; nadále se už cele poddal sklonu k melancholickému lyrismu,
náladě a pohádkovému kouzlu, jehoŽ projevem se stala veršovaná dnma.
tická báchorka lehce symbolizujícÍho básnického podtextrr o prchavé krfue,
věčně unikaiícÍ z dosahu člověka (Pincezna Panpetiška, íael 3 Ru'aiko,
1901' psaná jako libreto k opeňe Antoďna Dvoiaka). Aby dospěl k alegoric-
kému vyznění pohádkového děje, vycházejícího v populámt hÍe o Pampe-
lišce z drobného poetického nápadu - personifikai"_kuětioy, iiž rozneiou
podzimní větry -, sloučil Kvapil ovzduší umělé anders*oo'ké pohtidky se
symbolikou tehdejších aovoromantickÝsh scénickÍch básď (Hauptman-
n{tv Potopenf zvon) a s traďčními motivy národní lidové slovesnosti

Svět pohádkové alegorie opustil Kvapil p ed závěrem své dranatické
dráhy hrou oblaka (1903). Tento náladov!'obraz skrytého vnitÍního roz-
položení, odebrávaiící se mezi čt}'ini hla\mími postavami v zdánlivě ne-
pohnutém, klidném prostieď venkovské fary, pňedstavuje téměŤ čisty typ

impresioďstické hry bez děie; ieií dramatičrrost ie zcela pienesena do
niternfch hnutí podbarvenfch náladov m souzněním lidskÝch citťr s kra-

iinnÍm prosďer|lm. Hlavní role herečky Máji Zemanové byla napsána pŤÍ-

tno pÍo H. Kvapilovou, která byla už dfív vynikaiící interpret}ou Kvapi-

lorrÍch ženskfch postav (Heleny Lirndnerové v Bluďčce, princezny Pam-
pelišky).

Podstatoěji než iako poněkud eklektickÝ drarnatik poznanenal Kvapil

wáň moderního českého ďvadelního uměď iako dramaturg a režiser. Svou
uměleckou iniciativou vywoŤil nové pojetÍ režisérského rikolu jako dramatu
rovnocenné tvorby, j[ž rcžisét xělesĎuje svou scénickou piedstavu; opíral

se v tom i o pÍíklad velkj'ch postav světové reŽie Maxe Reinhardta a K. S.

Stanislavského (r. 1906 se zasloužil o pohostinské hry Moskevského umě-
leckého ďvadla - MCHAT - v Praze). Na českém jevišti prosadil poietí

scénického ďla iako zákonitého rrněteckého celku a piinesl sem smysl pro

barvitost a náladovou iednotu ďvadelrrího pčedstavení. Steině podstatně
se podílel i na umělecké reformě repenoáru první české scény, na ieho vy-
maněď z vlivu měšťáckého vkusu a na vyrovoání s vjvojem světové i do-
mácí dramaturgie: s pomocí vÍraanÝch hereck!'ch inďvidualit E. Vojana
a H. Kvapilové uváděl v něm zejniéna H. Ibsena, A. P. Čechova a M. Got-
kého a odvážně vybíral pÍrvodní novinky (napŤ. Theerovo básnické drama
Faěthon). Zv|ált vlzroanné bylo Kvapilovo nekonvenční, umělecky prÍr-

boiné poietí Shakespeara na české scéně, které vywcholilo cyklickfm uve.
dením ieho herv r. 1916; tento Kvapiltrv jubilejď shakespearovskf cyklus'
uváděnÝ k tŤístému vltočt básďkovy smrti, iedna z neivětších kulturních
událostí vátečnÝch let, zap{rsobil jako umělecká manifestace české kulturní
síly a náro4n| tvočivosti.

Josef Jaroslav Langer
/L806-1846/

obrozenskf básn|k, sat|rlk, národop|snf sběratel. Kritlckfml
postňehy o soudobé ipo|eěnost|, názory na folklÓr a jeho vztah
k |iteratuňe I osobní cltovou nápIní svfch |mprovizovanfch
tyrickfch písní souvlsel s nástupem romantického proudu v ěeské
literatuňe.

Naroďl se 12. 11. 1806 iako syn zámožného rolníka a městského dú-

chodnÍho v Bohdanči na Pardubicku, studoval gymnázium v Hradci



154L
Krrálové a filozofii v Praze. V r. 1828 zanechď studií, věnoval se literatuče
a bohémsky se vyŽíval v pražském kulturním a společenském děnÍ i v ro-
mantick!'ch citov]ich vztazich. v l. 1830-31 spoluredigoval časopis Če-
choslav; tam vyšla jeho báse České lesy, hlásící se jinotainjm obrazem
Životodárného vj'chodního větru k pčíkladu polského povstání; vzbudila
nadšení odbojné mládeže, ďe i pozornost riŤadťr. Politickf dohled, rostoucí
existenční obtíŽe i otcúv nátlak piiměly Langra počátkem 30. let k náwatu
do Bohdanče. Tradičnl život venkovskébo městečka mu poskytl jak některé
nárněty k satirám na šosáctví, tak i pťrdu k podnětnjm folklÓrním vfzkumtrm.
Po několika letech zdejšího pobytrr však prud,ce ochabla jeho kulturď akti-
vita a v souvislosti s tvťrrčí i citovou krizí u něho propukly pňíznaky dušerm!
choroby. Po r. 1835 už téměň nepsal, pomáhal otci v riiad,ě. Zemčel v ro-
ďšti 28. 4.1846.

V rané tvotbě (B jky, č. |829) se Langer opírď o oblíbené klasicistické
vzory. Ustálené žánty a formy se mu zároveů stávďy qf'choďskem k akfuál.
ním obměnám tradičních námětťr a prostiedkem k vyjáďení vlastnlho
postoie. Do venkovskj'ch idyt ukládá motivy lidovfch pohádek a pověstí
(Selanky' 1830)' do zvíťecích bajek, historickfch bájÍ nebo milostn; ch
lamentací v kramráŤském stylu satiru na nfuodní nesvomost' na vnějškové
vlastenectví i na básnickou man1iru (veršované Kt?Ťiw, č. 1829-3l).
S osobitou ironií pak odkrlvá společenské a literámí konvence své doby ve
dvou satirickfch dílech. Y Bohdaneckém rukopise (1831)' složeném z l0
',starobyl1 ch.. mravokárn1|'ch slok o ,,děvčátkách našich časri.. a z obšírné-
ho samolibého komentáče, paroduie Hankovo vydání Rukopisťr a v aaráž-
kách postihuje soudobé kulturní poměry. V delšÍ ptÓze Den v Kocourkouě
(č. |832)' stylizované podle Komenského Labyrintu světa, obzÍtáv podobě
pou.ríka, provázeného kocourkovskjm panem Vševědem, nejruznější
stránky světa českého šosáctvÍ v čele s maloměstsky omezenou honorací.

Intenzívně se Langer zam1i'šlel nad tvÍrrčím vyrržíváním lidové sloves-
nosti. ohlasová poezie i vlastní pčeklad Starožitnllch btimi ruskllch (č. 1834)
ho podnítily k srovnávacímu rozboru Čebkovského Ohlasri a jejich hlav-
ních folklÓmích vzorťr. Epickf ráz ruskj'ch básď podle jeho názoru umožnil
vysokou uměleckou hodnotu jejich nového ztvárnéni, kdežto umělé napo-
dobení (objektivní ,,ohlas..) lyrické písně české, jqírnž aákJaf,em ie vjmz'
subjektivních citťr a nálad, pŤímo odporuje její podstatě" a stává se spíš
,,parodií... Y Česk!,ch krakovtičcich (č. 1835) se autor pňiblížit lidové tyrice
jinou cestou než učená básnická družina Čelakovského. Tvoňil texty písní
jako lidovf zpěvák: na známou meloďi, v rytÍnu taice' 7A ričasti obecen-
stva, které si vyžaduje a hned osvojuje další sloky. Improvizovď je na
bohdanečskfch tanečních zábavách, ,,hově citu okamžitému... sbíÍku
uvozuje 6 zlidově ch krakováčkri (polskfch tanečních písní, které se u nás
zpiva|y v českém zněni Čelakovského), Langrovlm dílem je dalších 50
písní. Vložil do nich osobní motivy svého milostného štěstí i hoče a v ná"na-
ku ie spjal s okolní krajinou. Podobně intimní táz má i kratší cvklus kra-
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kováčkťr Hraběnce * * * na punátku' vyiadfuiícÍ tradičnimi postupy lidové
poezie hlavně vzpomínku na ztracenou lásku.

Prvky nového pojetí obsahovaly také l.angrovy folÉlÓrní z4znatny
a stuďe. Autor si v ďch (podobně iako později Bben) soustŤeděně všímá
lidové epiky - pohádek a pověstí; zápisy textu spojule (iako moderní folk-
loristika) s vj,kladem o pčíležitostech, zrrycích' tancích a obladecb' k nirnž
se iednotlivá slovesná díla poutají (Svatební ofuQe apístlě; České prostoná-
rcdní ob1lěeje a písně).

Langer pŤesátrl hranici uměleckfch metod a piedstav obrozenského pre-
romantismu, z něbož vyšel. Nebyl tak silnou básnickou osobností' aby
vywoŤil poezii nového druhu, avšak alespoĎ v nábězích k ní svjm dílem
směŤoval. Proto se stal blizkf nastupující romantické generaci Máchově'
kterou pšitahoval i iako nekonvenční lidskf typ.

Josef Linda
/1780-1834/

Yyna|ézavf novináÍ' tvúrce básnicky pojaté historlcké povídky
a dramatu. Podílel se pravděpodobně na epickfch básních RKZ.

Naroďl se iako syn hutníka v Ťíjnu 1789 v Novfch Mitrovicích neda-
leko Nepomuka. Gymnázirrm a filozofii studoval v Plzni' tĚiadvacetiletj'
pňišel do Prahy, dokončil filozofii a vstoupil na práva, navštěvovď také
soukromé pčednášky J. Dobrovského. SpŤátelil se s V. Hankou a v iejich
společném bytě objevil ve staré knize ápis Pímě qtšehradskn, prního ďla
z ňady rukopisnj'ch padělkir. Po složení zkoušek nedostal v Ptaze žádané
místo profesora, věnoval se novináčsM a pro ně opustil i zarrěstnánt
v Univerzitni knihovně. Ptrsobil v Sch ďeldovj'ch C. k. pražskfch novi-
nách, redigova| Vlastenského zz.lěstozlatele (L82o-24)' pak do konce života
ve vydavatelství Haasovj'ch Pražské nodny a ieiich beletristickou pŤílohu
Rozličnosti. Poslední léta trpěl těŽkou tuberkulÓzou, zemňel v Praze
r0.2. L834.

Jeho promyšlená práce v novinách znamenalá etapu české žunďistiky
po Krameriovi a pied Tylem. Linda nacMzel i za cenzurního tlaku roma-
nité zpťrsoby, jak piipomírrat myšlenky osvícenské humanity a požadavky
svobody osobní, sociální i politické, doveď takticky vyiaďovat nechuť
k absolutismu a ieho nástrojťrm. Byl sčet$ v ewopskfch literaturácb' vf-
Ěatky z literárních děl uplatĎoval v novinácb otiskl tatrto i .alé pasáže
z dramat Shakespearoq!'ch (ve svém pŤekladu)' psal i áskávď od pfispěva.
tel{r stati o českém a slovanském dávnověku, o historickÍch památkácb
a osobnostech' všímal si také soudobého pražského lidového života, slav-
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pou.ríka, provázeného kocourkovskjm panem Vševědem, nejruznější
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dobení (objektivní ,,ohlas..) lyrické písně české, jqírnž aákJaf,em ie vjmz'
subjektivních citťr a nálad, pŤímo odporuje její podstatě" a stává se spíš
,,parodií... Y Česk!,ch krakovtičcich (č. 1835) se autor pňiblížit lidové tyrice
jinou cestou než učená básnická družina Čelakovského. Tvoňil texty písní
jako lidovf zpěvák: na známou meloďi, v rytÍnu taice' 7A ričasti obecen-
stva, které si vyžaduje a hned osvojuje další sloky. Improvizovď je na
bohdanečskfch tanečních zábavách, ,,hově citu okamžitému... sbíÍku
uvozuje 6 zlidově ch krakováčkri (polskfch tanečních písní, které se u nás
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místo profesora, věnoval se novináčsM a pro ně opustil i zarrěstnánt
v Univerzitni knihovně. Ptrsobil v Sch ďeldovj'ch C. k. pražskfch novi-
nách, redigova| Vlastenského zz.lěstozlatele (L82o-24)' pak do konce života
ve vydavatelství Haasovj'ch Pražské nodny a ieiich beletristickou pŤílohu
Rozličnosti. Poslední léta trpěl těŽkou tuberkulÓzou, zemňel v Praze
r0.2. L834.

Jeho promyšlená práce v novinách znamenalá etapu české žunďistiky
po Krameriovi a pied Tylem. Linda nacMzel i za cenzurního tlaku roma-
nité zpťrsoby, jak piipomírrat myšlenky osvícenské humanity a požadavky
svobody osobní, sociální i politické, doveď takticky vyiaďovat nechuť
k absolutismu a ieho nástrojťrm. Byl sčet$ v ewopskfch literaturácb' vf-
Ěatky z literárních děl uplatĎoval v novinácb otiskl tatrto i .alé pasáže
z dramat Shakespearoq!'ch (ve svém pŤekladu)' psal i áskávď od pfispěva.
tel{r stati o českém a slovanském dávnověku, o historickÍch památkácb
a osobnostech' všímal si také soudobého pražského lidového života, slav-
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nosti' zr4rkŮ. Pěstoval v novinách humor a satiru; těmto Žánrirm sloužilo
iednou prostiedí pčevráceného Kocourkova, jindy forma dopisu, proroctví,
slovníku, iedď \ryhlášky' dramatické scény, rozjímání.

Linda měl básnickf talent epika, prokázal to napŤ. v fustorické romanci
Jiií Paděbrad. Neipodstatnější část jeho veršové tvorby je ovšem sporná:
pŤedpokládá se ienom, Že byl také autoÍem epiky RKZ. Jméno básníka,
jemuž se obdivoval i Mácha, získal si hlavně prozaickou skladbou Zdče nad
pohanstven aneb Vdclao a Boleslaa (1818). Děj tohoto ,,vyobrazení z dávno-
věkosti vlastenské.. ie rrmístěn do l0. století, kdy se domácí pohanství stŤetá
s pronikajícím kĚesfanstvim, iež má oporu v šlechetném knižeti Václavovi.
Boleslav nepňeie kieséanstvi, protože s ním hyne všechno privodní a piiro-
zené a owiÍá se pňístup cizímu, lstivému Živlu. K zawažděni bratra se
odhoďává až po duševnich bojích' když mu kněží vysvětlí jeho sen jako
pŤíkaz boh ' aby takto odvrátil pobromu od svého národa; po vraŽedném
činu ie zachvácen lítosti a toubou po nové víňe. Rozpor mezi bratry je
doveden až k tomuto očistnému závěttt, jímž je konflikt smíien' a v souladu
s tím celá povídka piedestirá stietnutí dvou kultur tak, že staví obrazy po-
hanského a kieséanského světa veďe sebe, aniž klade q!'še hodnotu jednoho
nebo druhého. Jeden i dfuh}? svět se ztcadli ve velkoryse pojat: ch posta-
vách a jeiich rivahácb i ďalozích, v pĚÍrodních scenériích odpovídajících
charaktgu osob nebo prostieď, ve vfievech slavnosti, zábav, ve zpěvu
písní' ve vyprávěnl udáIostí i staqÍch báií. Také prostŤedky jazykově umě-
leckého podáni (konstantni epiteta' rozvětvená pŤirovnání, nově tvočená
slova, zvukové vybaveni věty) směŤují k tomu, aby čtenáňe pienesly do
zvláštního ovzduší minulolgti, a tak aby toto ovzduší zpiítomnily: co se
v minulosti uzavčelo, otvírá se tímto zpťrsobem a trvá jakožto monumenta-
Iiznvaná lidská skutečnost citového života, pčedstav, tuŽeb, vášní, boiťr.
Svou ZáŤí dal Linda české literatuie první ptrvodni dílo,,básnické prozy,,,
odpovídající preromantickjn tendencím. obdobně usiloval o poetické
poietí dramatu brot Jaroslaa Šternberg a boji proti Tatar m (1823).

Antonín Macek
/1872-1.9231

Básník' prozaik, pub|icista' kritik a pŤekladatel; jeho rŮznorodou
tvorbu sjednocuje růsilí integrovat bohatou škálu kulturních hodnot
mlnu|osti do dělnického hnutí, a tak hledat cestu k nové
proletážské ku|tuÍe a k novému umění budoucnosti.

Antonín Macek se naror|.iÍ |7. 6. |872 v Mladé Boleslavi. Nemoc mu
sice znemožnila dokončit gymnázium, nezabnínila mu však v rozsáhl1fch

soukromjlch stuďích nejruznějších humanitních oboru (dějiny litetatury,
historie, jazykověda, filozofie, v1 tvarné umění ai.). Macek byl nejprve
iezbáÍem, kresličem, štukatérem, riťgr|níkgm' ale jeho encyklopeďcké zna-
losti i iazykové schopnosti ho pŤímo piedurčovďy k práci novirráčské. KdyŽ
r. 1897 vstoupil do sociálně demokratického deniku Právo lidu, byl již
znám proletáiské veiejnosti iako její básník. v l. 1903-20 Ťídil ilustrovan;|l
dělnickf časopis Rudé kaěty (za války s názvem Soěr), s nímž spolupracovali
q znamni čeští umělci. Vedle beletrie psal Macek i protiklerikální a osvěto-
vé broŽury, sestavil obsáhlou českou antologii děInickfch básnkil Poezie
sacidlní (|902), zabfva| se bibliofilswím, redigovánim ftaižnic aj. Kritiky
qiwarného umění publikoval zejména ve Světozoru (l9l4_l5) a v Zlaté
Praze (L9L2_2L). v sociáloě demokratickém tisku prisobil až do r. 1920;
jako pčíslušník marxistické levice stal se iednim ze zakladatelri Komunistic-
ké strany Československa, redaktorem Rudého práva a dďších komunistic-
kfch časopisťr (Komunista, satirickf Sršatec). ZenÍe| 22. 5. |923 v Waze.

Rozsáhlé dílo Antonína Macka zabrnuje básně, prÓzy, kritiky, filozofické
rivahy' eseje, publicistické a odbomé práce, pnmflety a píeklady. Jeho
básnické dílo tvočí jednak poezie zaměčená bez1rrostŤedně k revolučnímu
tičinu (piíležitostná a agitační lyrika' napč. k Prvním májrim)' jednak poezie
reflexívní. Na formální vytĚíbenosti meďtativní lyriky ie zÍqm! vliv lu-
mírovské poezie, zejména J. Vrchlického. PŤevažuje v ní touha po barmo-
nickém, svobodném životě, filozofické tozvažnváal aad osuden člověka,
pln m rozporir a trpkfch poznán| (Ktiha o ráji' I9t3; í/elb tilr' 1918).
Snaha o objektivaci osobních |uizi je patma ze sbírky hymnické poezie
Mé Čechy a jiné btisně (1918), doktádající, že Macek patŤí mezi nejvjznam-
nější básníky, kteií v době zrodu národní samostatnosti zobrazili trvďost
i proměnlivost obsahťr dějinného rlsilí českého nátoda.

Podobně jako v poezii je i v prÓze patrna autofova velká znalost světové-
ho písemnictví. Macek se projevil jako pečlirrÍ a vynalézav! stylista' jehož
filozofické reflexe svědčí o nekonvenčnim pŤístupu k duchovnimu děďctví
vzdálenj'ch epoch. Povídky isou většinou osnovány na podkladě staqí'ch
pťeďolr: Bezbožné pouidky (191|) se opíraií o texty z voltairiánského a en-
cyklopedického 18. století, Povídky z t:jlchoilu (1912) čerpají z čínské lite-
rfuní traďce apod. Mackovi však nešlo o pouhé pieklady nebo adaptace' ale
o domyšlení a aktualizaci pťrvodních texttl. Napi. v legendě Robert Ď bel
z Doou pozli,de} (l9l1) nalezl v romantické historii kontrasty a rozpory stŤe-
dověku. Lupiče a waha Roberta Ďábla, kter popirá srrÍmi činy boha i zba.
bělost v člověku, vidí Macek jako zosobnění lidské touhy' jď však nemúže
bjt uskutečněna ani zločineckou krutostí, ani adfo'olgngkou pokorou' Tra-
géďe tohoto barbara spočívá poďe Macka v marném yg|ání po ''Nejvyššim..,
v neexistenci boŽí.

Mackovy stati o umění rostou z poznání ďalelftiky kontinuity a diskon-
tinuity dosavadního vjvoje, kterf je interpretovrfur jako vnitŤně rozporn1f'
vyžadující iemného a odstíněného piístupu. v fudě studií se pokoušel
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nosti' a4lkli. Pěstoval v novinách humor a satiru; těmto Žánrfim sloužilo
jednou prostĚedí pievráceného Kocourkova, jindy forma dopisu, proroctví,
slovníku, riŤedni vyhlíšky' dramatické scény, rozjímání.

Linda měl básnickf talent epika, prokázal to napi. v historické romanci
JiŤi Poděbrad. Neipodstatnější část jeho veršové tvorby je ovšem sporná:
pŤedpokládá se ienom, že byl také autorem epiky RKZ. Jméno básníka,
jemuž se obdivoval i Mácha' získal si hlavně prozaickou skladbou Ztiie nad
?ohansta)e,,t ancb Vdtlazl a Boleslaa (1818). Děj tohoto ,,vyobrazení z dávno-
věkosti vlastenské.. ie umístěn do l0. století, kdy se domácí pohanství stietá
s pronikajícím kŤesťanswim' iež má oporu v šlechetném kníŽeti Václavovi.
Boleslav nepňeie kŤeséanstvi, protože s ním hyne všechno pťrvodni a piiro-
zené a otvíÍá se pťístup cizimu, lstivému Živlu. K zavražděni bratra se
odhoďává aŽ po duševních bojích, když mu kněží vysvětlí jeho sen jako
pňíkaz boh aby takto odvrátil pohromu od svého národa; po vraŽedném
činu je zachvácen litostí a toubou po nové víňe. Rozpor mezi bratry je
doveden aŽ k tomuto očistnému závěru, iímž ie konflikt smíčen, a v souladu
s tím celá povidka pŤedestírá stietnutí dvou kultur tak, Že staví obrazy po-
hanského a kŤesťanského světa veďe sebe, aniž klade q še hodnotu jednoho
nebo druhého. Jeden i druh}? svět se ztcadli ve velkoryse pojatj'ch posta-
vách a ieiich ťrvahách i diďozích, v piírodních scenériích odpovídajících
charakteru osob nebo prostčeď, ve vjjevech slavností, zábav, ve zpévu
písní' ve vyprávěď událostí i staqilch báií. Také prostťedky jazykově umě-
leckého podání (konstantni epiteta' rozvětvená piirovnání, nově tvoiená
slova, zvukové vybavení věty) směiují k tomu, aby čtenáňe pienesly do
zvláštního ovzdušÍ minulosti, a tak aby toto ovzduši zpiítomnily: co se
v minulosti uzavielo, otvírá se tímto zpťrsobem a trvá jakožto monumenta-
lizovaná lidská skutefuost citového Života, piedstav, tužeb, vášní, bo|ir.
Svou Záií dal Linda české literatuŤe prrmí privodnÍ dílo ,,básnické prÓzy,,,
odpovidajicí preromantic$fm tendencím. obdobně usilovď o poetické
poietí dramatu brou Jaroslazl Šternberg o boji proti Tatarúm (1823).

Antonín Macek
/L872-1.923/

Básník' prozaik, pub|icista' kritik a pňek|adatel; jeho r znorodou
tvorbu sjednocuje risi|í integrovat bohatou škálu kulturních hodnot
minulosti do dělnického hnutí, a tak hledat cestu k nové
pro|etáĚské ku|tuĚe a k novému umění budoucnosti.

Antonín Macek se narodit 17.6. 1872 v Mladé Boleslavi. Nemoc mu
sice znenoŽnila dokončit gymnázium, nezabránila mu však .' 1g2glhl]írch

soukromfch studiích nejruznějších humanitních oboru (dějiny literatury,
historie, jazykověda, filozofie, vjtvarné umění aj.). Macek byl neiprve
iezbáňem, kresličem, štukatérem, ričedníkem, ďe jebo encyklopedické zna.
losti i jazykové schopnosti ho pŤímo pŤedurčovaly k práci novináiské. Když
r. 1897 vstoupil do sociálně demokratického deníku Právo lidu, byl. již
znám proletáiské veiejnosti jako iejí básnik. v l. 1903-20 čídil ilustrovan;i'
dělnickf časopis Rudé květy (za války s názvem Svár)' s nír:rž spolupracovali
v znamní češti umělci. Vedle beletrie psal Macek i protiklerikální a osvěto-
vé broŽury, sestavil obsáhlou českou antologii dětnickÝch bislkh Poezie
socitilnl (1902), zabirua| se bibliofilstvím, reďgovánim knižnig aj. Kritiky
v1i,-rvarného umění publikoval zeiména ve Světozoru (l9l4-l5) a v Zlaté
Praze (|912-21), v sociálně demokratickém tisku pirsobil až do t. t92o;
jako pťíslušník marxistické levice stal se jedním ze zakladatelÍr Komunistic-
ké strany Československa, redaktorem Rudého práva a dalších komrrnistic-
kfch časopistr (Komunista, satirickf Sršatec). Zemňel 22. 5. |923 v Praze.

Rozsáhlé ďlo Antonína Macka zahrnuje básně' prÓzy' kritiky' filozofické
rivahn eseje, publicistické a odborné práce' pamflety a pŤeklady. Jeho
básnické dílo tvoií iednak poezie znměčená bezprostŤedně k rwolučnímu
irčinu (pčíležitostná a agitačni lyrika' napÍ. k PÍyoím máiťrm), jednak poezie
reflexívní. Na formální vytĚíbenosti meďtativnÍ lyriky ie zÍqm! vliv lu-
mÍrovské poezie, zejména J. Vrchlického. Pievažuie v ní touha po harmo-
nickém, svobodném životě, filozofické rozvďování nad osudem člověka'
pln m rozportr a trpk ch poznán| (Kniha o ráji, 79L3; Yelb mr, t9I8).
Snaha o objektivaci osobních krizí je patrna ze sbírky hymnické poezie
Mé Čechy a jiné bdsně (1918), dokládající, že Macek patŤí mezi aejvjznam-
nější básníky, kteŤí v době zrodu nrárodní somostatnosti zobtazih trvďost
i proměnlivost obsahťr děiinného risilt českého nríroda.

Podobně jako v poezii je i v prÓze patrjna auÍorova velká znalost světové-
ho písemnictví. Macek se projevil iako pečliyÝ a vyaatézavÍ stylista' jehoŽ
fi'lozofické reflexe svědčí o nekonvenčnim pňistupu k duchovnímu dědictví
vzdálenfch epoch. Povídky jsou většinou osnovány na podkladě star!.ch
pňeďoh: Bezbožné povidky (|9l|) se opírají o texty z voltairiánského a en-
cyklopedického 18. stol'etí, Povídky z vilchodu (1912) čerpají z čínské lite-
rární traďce apod. Mackovi však nešlo o pouhé pčekiady nebo adaptace, ale
o domyšlení a aktualizaci pfrvodních textli. Napň. v legendě Robert Ďábel
z Drsou povi.deĚ (l91l) nalezl v romantické historii kontrasty a rozpory sďe-
dověku. Lupiče a vraha Roberta Ďábla, tcerf popírá srrÍmi činy boha i zba-
bělost v člověku, vidí Macek jako zosobněni lidské touhy' jež však nemťrže
bjt uskutečněna ani zločineckou krutostí, ani náboženskou pokorou. Tra.
géďe tohoto barbara spočivá podle Macka v marném yo|Ání po aNeivyšší!n..,
v neexistenci boží.

Mackovy stati o umění rostou z poznání ďalektiky kontinuity a diskon-
tinuity dosavadního vjvoje, kterf je interpretovrín iako vnitŤoě rozpom; '
vyŽadující iemného a odstíněného piístupu. v Ťadě stuďí se pokoušel
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stanovit také zrlklar|ní rysy budoucího uměÍri' které vzejde piímo z revo-
lučního proletáŤského hnutí.

Mackova esejistika (napi. knižď soubor z t. |9|6 Listy k srdcl.) velmi
názomě osvětluje autorovu tvorbu básnickou. V esejistice Macek vycbáze|
z poznáni nelidského uspoŤádání lidskfch vztahťt, které zpťrsobilo, že člo-
věk ztratil jakoukoli celistvost a vnitční harmonii. ,,MiliÓny lidí žijí tímto
podživotem,.. psď Macek, ,,v temnotách nedtrstojn]|'ch života, v uzoučk; ch
klecích ubohj'ch zÁjml'&'.,, Socia]ismus má proto pŤinést totální obrodu,
nikoli jen dílči nápravu v hospodáiské sféňe. Macek se dorrnívď, že so-
ciďismus nejprve určí pevnf základ každému individuu tím, že učiní smyslu-
pln m pracovní proces; rm promění člověka-stroj v člověka, jenž si bude
vytváčet svťrj poměr ke kosmu (v tomto bodu shledává Macek obdobu mezi
kiesánswím a socialismem). Pro tuto revolučni změnu má velkj'rrÍznam
kapitalistickjm utilitáčstvím potlačená imaginace, která se stane nezbytnou
součástí lidského života. obecné závěry pak vedly Macka k stanovení no-
vj'ch funkcí socia].istického spisovatele, kteq|' má tento proces humanizace
svlu ďlem pčedcházet.

tako pčekladatel seznamoval Macek dělnické čtenáče zejména s literaru-
rou francouzskou (Voltaire, A. France, Ch. L. Philippe), německou (je
prvním piekladatelern E. E. Kische, jehož reportáže vydat již pŤed první
světovou válkou) a americkou (J. Sinclair). Je též autorem českébo texnr
Internaciotltily a ierlním z prvních pťekladateltr Lenina a poválečné ruské
revolučnÍ literatury.

JiŤí Mahen
/  Í882-1939 /

Básník, proza|k, dramatik, pub|ic|sta' pÍístušník generace, která
vstoupila do |iteratury ve znamenÍ soc|átního Protestu
a anarchistického buÍičství. |eho umělecká tvorba, zahrnujÍcí rrlzné
l|terární žfuvy a experimentující s rrlznfmi ||terárními rÍtvary, byla
provázena mnohostrannou kutturnÍ aktivitou. Zv!ášť vfznamně
se Maben podílel na rozvoií čcského divade|nictví jak svou
dramatikou, tak svou prací dramaturgickou a režijní, spojenou
r h|edáním nov|ch forem vfchovné a osvětové práce.

JiĚí.Mahen' vlastním iménem Antonín Vančura, se narorli| |2. 12.
1882 v Časuvi. Jeho otec byl pekďem a pocbázel ze staré evangelické
rodinn k nÍŽ náležel i spisovatel Maďslav Vančura, 

.Mahentrv 
syrtovec.

Mahen byl tňeti z tčinácti dětí a vyrostl v sociáIně stísněn!.ch pomě,ech.
Vystudovď gymnázirrm v Čáslavi a v Mtadé Boleslavi, od r. 1902 sťudoval
na filozofické fakultě v Praze češtinu a němčinu. Ještě iako gymnazista
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debutoval se skupinou nejmladších anarchistickj'ch literátťr (J. Mach,

F. Gellner, Roman Hašek) v Letácích. Spolu s Těsnohlídkem, svym vrstev-

níkem a čáslavsk1im rodákem, s nímž jej od dětství pojilo rizké pňátelství,

a s Gellnerem, s nímŽ studoval v Boleslavi, se v Praze brzy dostal mezi

spolupracovníky Neumannova Nového kultu a členy jeho olšanské literární

družirry. Pozděii spolupracoval se Šrámkovjm časopisem Práce, s Brunnero.

vj'mi obzory a s dalšími anarchistickj'rni a socialistick:i'mi časopisy. Po

absolvování fakulty pťrsobil tii roky jako stčedoškolsk1i' profesor v Hodo-

níně a v Pčerově. Roku 1910 odešel do Brna, kde postupně, zejména po první

světové válce, rozvinul mnohostrannou kulturní činnost jako novináň'

divadelník a knihovník. V 1. 1910-19 pracoval v redakci LidovÍ'ch novin'

pak byl po dva roky (1919-20) redaktorem brněnské Svobody. Již pčed

válkou spolupracoval s divaďem, v letech L9l8-22 zastával funkci drama-

turga Národního divadla v Brně; současně v |. L92o-24 učil na nově zďo-

Ženém dramatickém oddělení brněnské konzervatoče dramaturgii, režii

a rozbory světového dramatu. od r. 1921 až do konce Života byl knihovní-

kem Městské knihovny v Brně, k ieiimuž vybudování podstatnou měrou

pňispěl. Poďlel se na většině vyznamn;fch brněnsk ch kulturních akcí;

blízkf vztah jej váza| zejména k nejmladší poválečné generaci (Halas'

Nezval, Václavek), což se odrazilo i v jeho redakční spolupráci na Václav-

kově Indexu (L929-32). Z cest do zahraničí měl pro jeho dílo zvláštní

vj'znam několikery pobyt v Jugoslávii. Po okupaci Československa spáchal

22, 5. 1939 sebevraždu.
Mahenovo beletristické ďlo je jen částí jeho šitoké a mnohosuarrné kul-

turní činnosti, která podnětně zasahuje do nejrfrznějších oblastí amázák|ad-

ni vfznam pro rozvoj meziválečného kultumího života na Moravě. V znam-

né místo v jeho tvorbě má kulturní publicistika a práce věnované divadlu,

ať už jde o vlastní tvorbu dramatickou nebo o práci kritickou, vykladačskou

a osvětovou, do níŽ Mahen vnesl náročnost a nové formy a kterou zaměčil

proti kultuÍnímu zápecnictví a provincionďismu. Vedle prací spojenj,ch

s divaďem obsálrlo ieho literární dílo širokou škálu žánrovou, tematickou

i tvárnou. V této rťrznorodosti se odráží dyrramika Mahenova tvtučího

charakteru, jež nesla s sebou improvizaci, ale také podnětnf experiment,

a jež ho nakonec i tvfuně pňiblížila avantgardě.
Mahenova tvorba lyrická (Plamínky, L9O7i Duha, l9l6i Tiché srdce'

1917) je vesměs spjata s životnim pocitem a postojem generace' s niž na

počátku století vstoupil do literatury. Nese pečeť jeiího Životniho neklidu

a bouiliváctví, citové opravdovosti i touhy po životní plnosti, i jejího smě-

iování k vltazové zkratce, usečnosti a náznakovosti. Úsilím o pevnf kla-

sickj'tvar se z této rané tvorby Mahenovy i celé generace vymykají Balad3l

(l9o8)' cyklus milostné poezie jednotného ladění a formy, vybudovan;i

na tvaru starofrancouzské balady villonské. Tvfuná kázeIl, piekonávající

impresionistickou improvizaci, je provázena i celkovym projasněním

a koncentrací vfrazu; od tlumočení nálady a dojmu chvíle dospívá k formu-
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stanovit také áklar|ní rysy budoucího uměnÍ' které vzejde pčímo z revo-
lučníbo proletáiského bnuti.

Mackova esejistika (napŤ. knižď soubor z t. L9I-6 Listy k srdcl.) velmi
aázorně osvětluje autoÍovu worbu básnickou. V esejistice Macek vycháze|
z poznáai nelidského uspoŤádání lidskfch vztahtr, které zptrsobilo, že člo-
věk ztratil jakoukoli cďistvost a vnitční harmonii. ,,MiliÓny lidÍ žijí tÍmto
podživotem,.. psď Maceft' ''v temnotách nedťrstojn;i'ch života, v uzoučk ch
klecích ubohfch zájm:fu.. Socialismus má proto pňinést totáloí obrodu,
nikoli jen dílď nápravu v hospodáŤské sféie. Macek se dorrnívď, Že so-
cialismus neiprve urá permf áklad kaŽdému inďviduu tím, že učiní smyslu-
pbÝm pracovní pfoces; ,'n promění člověka-stroj v člověka, jenž si bude
vytváíet svťrj poměr ke kosmu (v tomto bodu shledává Macek obdobu mezi
kňeséanstvím a sociďismem). Pro tuto revoluční změnu má velkj'\.Íznan
kapitalistickfm utilitáčstvÍm potlačená imag;inace, která se starre nezbytnou
součástí lidskébo života. obecné závěry pak veďy Macka k stanoveď no-
vfch funkcí socialistického spisovatele, kteťÍ'má tento proces humanizace
svjn dile.m pŤedcházet.

Jako pŤekladatel seznamoval Macek dělnické čtenáŤe zejména s literaru-
rou francouzskou (Voltaire, A. France, ch. L. Philippe)' německou (ie
prvním pňekladatďem E. E. Kische, jehož reportáže vydal jiŽ pÍed první
světovou válkou) a americkou (tJ. Sinclair). Je též autorem českého textu
Internacion ly a iedním z prvnícb pčekladateltr Lenina a poválečné ruské
revolufui literatury.

JiŤí Mahen
/  1882-t939 /

Básník' prozaik, dramatik, pub|iclsta, pňíslušník génerace' která
vstoupila do literatury ve znamenÍ,soclálního protestu
a anarchistického buňičctví. |eho umělecká tvorba' zahrnující rrtzné
|lterární žínry a experimerrtující s rrlznfmi ||terárníml tvary, byla
provázena mnohostrannou kulturní aktiv|tou. Zvlášť vfznamně
se Mahen podÍlel 4e rozÝoji českého divadelnictví jak svou
drarnatikou, tak svou prací dramaturgickou a režijní, spoienou
s hledáním novfch forem vÍchovné a osvětové práce.

}iŤí Mahen' vlašt.ítn iménem Antonín Vančura, se narodil 12, |2.
1882 v Časuvi. }eho otec byl pekaňem a pocházel ze staré evangelické
rodiny, k nÍž náležel i spisovatel Vlaďslav Vančura,.Mahenťrv synovec.
Mahen byl tŤetí z tňinácti děť a vyrostl v sociálně stísněn!.ch poměrech.
Vystudovď gymnázium v Čestavi a v Mladé Boleslavi, oa 

". 
rso2 studoval

na fiIozofické fakultě v Praze čďtinu a němčinu, Ještě jako gymnazista

d,ebutoval se skupinou nejmladších anarchistickj'ch literáttr (J. Mach'

F. Gellner, Roman Hašek) v Letácích. Spolu s Těsnohlídkem, sv!'m vrstev-

níkem a čáslavskj'm rodákem, s nímž jei od dětství pojilo rizké piátelství,

a s Gellnerem, s nímž studoval v Boleslavi, se v Praze brzy dostal mezi

spolupracovníky Neumannova Nového kultu a členy jeho olšanské literární

družiny. Později spolupracoval se Šrámkov m časopisem Práce, s Brunnero-

vfmi bzory a s dalšimi anarchistickjmi a socialistickjmi časopisy. Po

alsolvování fakulty ptrsobil tii roky jako stiedoškolskj'profesor v Hodo.

níně a v Pierově. Roku 1910 odešel do Brna, kde postupně, zejména po první

světové válce, rozvinul mnohostrannou kulturní činnost lako novinái'

divadelník a knihovník. v l. 19lo-19 pracoval v redakci Lidovj'ch novin'
pak byl po dva roky (1919-20) redaktorem brněnské Svobody. Již pŤed

ualko.' s|olupracoval s divadlem, v letech |918-22 zastáÝa| funkci drama-
turga Národního divaďa v Brně; současně v |. t92o-24 učil na nově zďo-

ženém dramatickém oddělení brněnské konzervatoŤe dramaturgii, reŽii

a rozbory světového dramatu. od r. 1921 až do konce života byl knihovní-

kem Městské knihovny v Brně, k jejímuž vybudování podstatnou měrou
pňispěl. Podílel se na většině vfznamn1fch brněnsk'ch kulturních akcí;

iuzŘ1 vztan jej vázal zejména k neimladší poválečné generaci (Halas'

Nezvď, Václavek), což se odrazilo i v |eho redakční spolupráci na Václav-

kově Indexu (Lg2g-32). Z cest do zahraničí měl.pro jeho dílo zvláštní

vlznamněkolikerf pobyt v Jugoslávii. Po okupaci Československa spáchal

22. 5. 1939 sebevrďdu.
Mahenovo beletristické ďlo ie ien částí jeho široké a mnohostÍanné kul-

turní činnosti, která podnětně zasahuje do nejrtrznějších oblastí a má základ.

ní v znam pro rozvoi meziválečného kultumího života na Moravě. Vj'znam-

né místo v jeho tvorbě má ku]turní publicistika a práce věnované divadlu'

ať už jde o vlastni tvorbu dramatickou nebo o práci kritickou, vykladačskou

" 
o,uÉtouo.,, do níž Mahen vnes| náročnost a nové formy a Řterou zaměčil

pfoti kultufnímu zápecnictví a provincionalismu. Vedle prací spojen1ich

s ďvaďem obsátrlo jeho literární dílo širokou škálu žánrovou, tematickou

i tvárnou. V této rťrznorodosti se odráží dynamika Mahenova tvÍrrčího

chatakteru, iež nesla s sebou improvizaci, ale také podnětnjl experiment'

a jež ho nakonec i tvárně pťiblížila avantgardě.
Mahenova tvorba lyrická (Platnínky, l9O7i Duha, 1916' Tiché srdce,

1917) je vesměs spjata s životním pocitem a postoiem generace, s níž na

počátku století vstoupil do literatury. Nese pečeť jejího Živomího neklidu

" 
bo..'iliuá..uí, citové opravdovosti i touhy po životní plreosti, i jejího smě-

iování k vltazové zkralce, risečnosti a náznakovosti. Úsilím o pevny kla-

sickj,tvar se z této rané tvorby Mahenovy i celé generace vymykají Balady

(1908), cyklus milostné poezie jednotného ladění a formy, vybudovany

na ritvaru starofrancouzské balady villonské. Tvfuná kázeř, pŤekonávaiící

impresionistickou improvizaci' je provázena i celkovjm projasněním

a koncentrací vytazliod tlumočení nálady a dojmu chvíle dospívá k formu-
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laci básníkova životního kréda, k manifestaci Životní intenzity, odvahy
a činorodé víry. V poválečné době se Mahen k poezii vrací jen piíleži-
tostně, zejména verši inspirovan mi cestami do Jugoslávi e (Scirocco,
|923; Rozloučení s jihem, |934); intenzír'ní piírodni i sociální zážitek z cesty
na Slovensko vtělil do básně Poždr Tater (|934) s aktuálním politickjm
posláním.

I Mahenova prozaická tvorba je žánrově velmi rozmanitá; jejím základ-
ním sjednocujícím prvkem je lyrismus, procházející v1ivojov1fmi promě-
nami od impresionistické náladovosti po poetisticky uvolněnou fantazii.
Také v ptÓze začiná podobně jako jeho vrstevníci impresionistickou. povíd-
kou zachycující osudy romantick:í/ch snílkfr a společensk:ich vyděděncťr,
jejich citová dramata, zklamání a ztroskotání (Podixíni, !9o7). Z téhož
tematického okruhu čerpá a na podobn]ilch tvárn ch principech je za|ožen
román Kamarddi soabody (1909). Na piíběhu pěti studentťr-anarchistfi,
prožívajících své naděje a deziluze, své životní krize i hledání cest z nich,
zachytil Mahen atmosféru svych studentskych let i problémy své generace.
Román není vybudován na souvislé fabulaci, skládá se z riryvkťr rozhovorťr
a sporťr, charakteristik, doimir a zážitki;pčíběhy jeho hrdintr jsou viděny
očima jednoho z nich, kter;i je vyprávěčem, do popiedí vystupuje jeho sub-
jektivní hodnocení věcí a intenzita prožitku. Impresionistickou metodu
rozvinul Mahen nejdále ve stovce mnohotvárn ch drobnj.ch prÓz shrnu-
tfch do souboru Diže (19|l), v němž se stiídají čny, povídky, nápady
a vahy. Uvolněná imaginace se dostává ke slovu v souboru fantastickjlch
hÍíček Měsic (L92l), v němž mladá generace spatiovala pťedznamenání
vlastního poetistického pÍogramu. Avantgardni poetice se vědorirě pňibli-
Žuje Mahenťrv román Nejlepší dobrodružstai (L929), V malebné kulise
brněnského prostťedí, viděného okouzlen1 m zrakem básníkovfm, se
odehrává pčíběh tňí pňíslušníktr rtrznych generací a konfrontuje se trojí
generační postoj k životu; klíčovou postavou je stárnoucí stčedoškolskj.
profesor, hledající smysl života a cestu z osamění.

Druhf okruh Mahenova prozaického díla piedstavuje prÓza publicistic-
ká, zahrnující opět rfizné žántové typy od beletristického ritvaru až po
eseje, věnované zejména otázkám divadla (Pied opcnou, L92o; Režisér ll
zdpisnik, 1923), knihovnám a čtenáčťrm (Kni'žka o čtení praktickém, t924),
literárním vrstevníkťrm (Kapitola o pŤedatilečné generaci, tg34) i obecnějšim
sociálně filozofick1im problémtrm (Kniha o česk&n charakteru, Í924),
Vfznamné místo mezi těmito svazky mají Mahenovy pŤírodní črty, pie-
devším sbírka ,,vzpomínek, poznámek, nápadfi a povídek.., nazvaná
RybtiŤskd knižka (l92L), naplněná poezií světa iek a tťrní, dobrodruŽstvím
toulek a lovu, vyprávěním o rybách i o lidech kolem nich. Charakterizuje
ji mužnf poměr k pňirodě, spojující rozvinutf poeticky smysl s intimní
věcnou a pčímo odbornou znalostí. Zážitky a postiehy z prvni poválečné
návštěvy Balkánu vylíčil v knize cestopisnjlch fejetoni Hercegovina (Lg24).
Mahenovo putování Jugoslávií je poznamenáno tuláctvím bohémské a svě-

toběžnické generace, stejně jako jeho vztah k nenarušené jižní pčírodě,

k prostj,m aem i k hrdinské tradici jejich mnohaletého boje za svobodu.

Hiedeni nov!,ch publicistickj'ch forem se mi. proievilo v Mahenově edici

Ntipady a 
"i,padi 

Qg2|-Lg22), kterou vyplr1oval sám pod neirťrzněišími

pseudonymy.. 
Nejsoustávněji se Mahen věnovď dramatice, v n1ž je těžiště jeho díla.

Jeho 
'dramatické 

prvotiny (Juanú'l: konec, L905; Kttč, L907) vznikaií ještě

za studentskfch let v ovzduší anarchistického sociálního protestu a bu-

Ťičství. Prvni velké drama, kter!'m Mahen vstoupil do dějin pÍedválečného

českého divadla, by| Jtinošik (1910), podnícen: zážitky z cesty na Sloven-

sko. Z lidové tradice tu vytěžil symbolickÝ obraz lidového boiovníka proti

panskému ritlaku, vloŽil však do něho i problematiku svou a své geneface.

Zbavi| svého hrdinu mytickfch rysťr, ale také jednoznačnosti, vytváŤeje

z něho složitou a rozpornou postavu intelektuálního vťrdce a zachycuje

proces jeho vnitŤního vjvoje. V tom se }ánošík podobá hrdinťlm většiny
.tvlahenovfch 

her, mlad:im muŽťrm procháze|ícím citovjmi krizemi a ži-

votními oti.,y, bolestně hledajícím a těžce vykupujícím cestu ke zralosti

a mužné čirrorodosti. Ze starší historické látky - ze života pronásledovanj'ch

českj,ch bratčí - těží Mahen ještě jednou obraz boje za svobodu v dramatu

Mrizlé moŤe (1918). Aktuá1ní terratiku s vjtaznfm aspektem protiválečnÝm

a sociálně kritickjm maií Mahenovy poválečné hty Nebe, peklo, rdj (1919)'

zachycujíci tragedii válečrrého mrzáka, Generace (|92l), v níŽ se Maben

kriticky vyrovnává s poválečnlm vfvojem v republice, a Dezertér (L923).

x neiíiveisim dramatickjm pracím Mahenov1i'm patší dodnes jeho lyrické

komedie: piedválečná Úti{ka odoahy (l9l7)' anekdotická hŤíčka' plná

risměvné pohody a svěžesti mládí, a Nasredilin ďIi Nedokonald pomsta

(prem. 1928), p;hádková fantazie na motivy pŤíběhÍr známého lidového

t,'ai"v orientu. V obou těchto komediích se Mahen nejvíce vzdálil od

základní linie své dramatiky, která ie za|ožena na psychologické anal1fze

a sledování vnitfuího světa a vfvoje hrďny a v níž lyrickou složku pňedsta-

vuie impres ionist ickyná ladovépodbarvenís i tuace.Mahenovucestu
k novému pojetí jevištního lyrismu podstatně ovlivnilo sblíŽení s avantgard-

ním divadiem, jež se odraáo už v souboru šesti poetistickfch filrnovjch

libret čIusa na prav zku (L925). V Nasreddinu dospěl Mahen k svébytnému

komeďálnírnu ťrtvaru blízkému pantomimě a poetistické klauniádě' zároveř

všakčerpajícímuzlidovéhohumoruanepostrádajícímuaniaktuálnípo-
litickou slirnboliku.
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laci básníkova Životního kréda, k manifestaci životní intenzity, odvahy
a činorodé víry. V poválečné době se Mahen k poezii vrací jen pčíleŽi
tostně, ze1ména verši inspirovan'mi cestami do Jugoslávie (Scirocco,
|923 ., Rozlouěení s jihem, l934) ; intenzívní piírodní i sociální zážitek z cesty
na Slovensko vtělil do básně Poždr Tater (1934) s aktuálním politickfm
posláním.

I Mahenova prozaická tvorba je Žánrově velmi rozmanitá; jejím záklrad-
ním sjednocujícím prvkem je lyrismus, procházející vyvojov1fmi promě-
nami od impresionistické náladovosti po poetisticky uvolněnou fantazii.
Také v ptÓze začiná podobně jako jeho vrstevnici impresionistickou. povíd.
kou zachycující osudy romantick]Ích snílkir a společensk1ich vyděděncťr,
jejich citová dr:amata, zklamání a ztroskotání (Podiaini, I9o7). Z Íé}lLož
tematického okruhu čerpá a na podobn ch tvárn:!'ch principech je za|ožen
román Kamard"di sz;obody (1909). Na piíběhu pěti studentťr-anarchistfi,
prožívaiícÍch své naděje a dezi|uze, své životní krize i hledání cest z nich,
zachytil Mahen atmosféru svjlch studentskj'ch let i problémy své generace.
Román není vybudován na souvislé fabulaci, skládá se z riryvkťr rozhovorťr
a sporfi, charakteristik' doimťr a zážitkii pčíběhy jeho hrdinťr jsou viděny
očima jednoho z nich, kter1i je vyprávěčem, do popiedí vystupuje jeho sub-
jektivní hodnocení věcí a intenzita prožitku. Impresionistickou metodu
rozvinul Mahen nejdále ve stovce mnohotvárn1i'ch drobn1ich prÓz shrnu-
tfch do souboru Díže (l9l|), v němž se stŤídaií črty, povídky, nápady
a rivahy. Uvolněná imaginace se dostává ke slovu v souboru fantastickych
}rÍiček Měsic (|92|)' v němž mladá generace spatťovala pťedznamenání
vlastního poetistického programu. Avantgardní poetice se vědorirě pŤibli-
žuje Mahenťrv román Nejlepší dobrodružstvi (|929). V malebné kulise
brněnského prostŤedí, viděného okouzlen1im zrakem básníkov1fm, se
odehrává pčíběh tňí pŤíslušníktr rťrzn1fch generací a konfrontuje se trojí
generační postoj k životu; klíčovou postavou je stfunoucí stčedoškolskj.
profesor, hiedajicí smysl života a cestu z osamění.

Druhj, okruh Mahenova prozaického díla piedstavuje prÓza publicistic-
ká, zahrnující opět rťrzné žántové typy ird beletristického ritvaru až po
eseje, věnované zejména otázkám divadla (Pied oponou, |920i Režisértul
zdpisník' 1923)' knihovnám a čtenáiilm (Knižka o čteni praktickhn' L924),
iiterárním vrstevníktrm (Kapitola o pfedadleěné generaci, |934) i obecnějším
sociálně filozofick m problémťrm (Kniha o českém charakteru, |924).
Vfznamné místo mezi těmito svazky mají Mahenovy pŤírodni črty, pie-
devším sbirka ,,vzpomínek, poznámek, nápadťr a povídek.., nazvarlá
Rybdňskd knižka (l92l)' naplněná poezií světa ček a triní, dobrodružstvím
toulek a lovu, vyprávěním o rybách i o lidech kolem nich. Charakterizuje
ji muŽnf poměr k pčírodě, spojující rozvinutf poetick'' smysl s intimnÍ
věcnou a pŤímo odbornou znalostí. Zážitky a postŤehy z první poválečné
návštěvy Balkánu vylíčil v knize cestopisn:ilch fejetontr Hercegoaina (L924).
Mahenovo putování Jugoslávií je poznamenáno tuláctvím bohémské a svě-

toběŽnické generace, steině jako jeho vztah k nenarušené jižní pťírodě'

k prostfm lidem i k hrdinské traďci jejich mnohaletého boje za svobodu.
Hiedání novj'ch pubticistick!'ch forem se mi. proievilo v Mahenově edici

Ntipady a v pady (Lg2L-Lg22)' kterou vyplrloval sám pod neirťrznějšími
pseudonymy.. 

Nejsoustavněji se Mahen věnoval dramatice, v níž je těžiště ieho díla.

Jeho dramatické prvotiny (Juanttv konec, t905i Klič' I90?) vznikají ještě

za studentskÍ'ch let v ovzduší anarchistického sociálního pfotestu a bu.

ňičství. První velké drama, kterj'm Mahen vstoupil do dějin pÍedválečného

českého drvadla, byl Jtinošík (1910), podnícen1|' záŽitky z cesty na sloven-

sko. Z lidové tradice tu vytěžit symbolickÝ obraz lidového bojovníka proti

panskému ritlaku, vložil však do něho i problematiku svou a své geneťace.

Zbavi| svého hrdinu mytickfch rystr, ale také jednoznačnosti, vytváčeje

z něho sloŽitou a rozpornou postavu intelekťuálního vtrdce a zachycuie
proces jeho vnitŤního vjvoje. V tom se Jánošík podobá hrdinťtm většiny

i\,t'ahenovj'ch her, mlad m mužťrm procházejícím citovjrni krizemi a ži-

votními otfesy, bolestně htedajícím a těžce vykupujícím cestu ke zralosti

a mužné člnorodosti. Ze starší historické látky - ze životaptonásledovanj'ch
českfch bratií - těží Mahen ještě iednou obraz boie za svobodu v dramatu

Mrtoé moie (1918). Aktuální tematiku s vjmznjm aspektem protivá,lečoÝm

a sociálně kritickjm mají Mahenovy poválečné hty Nebe, peklo, ráj (1919)'

zachycující tragédii válečného mtzáka, Generace (l92|)' v níŽ se Mahen

kriticky vyrovnává s poválečnlm vÍvoiem v republice, a Dezertér (L923).

K neiživějším dramatickjm pracírn Mahenovj'm patŤí dodnes ieho lyrické

komedie: pŤedválečná Ulička odoahy (1917), anekdotická hiíčka' plná

risměvné pohody a svěžesti mládí, a Nasredd;in ěili Nedokonaki pomsta

(prem. tgza), pohadková fantazie na motivy piíběhťr známého lidového

t'.ai"v orientu-. V obou těchto komediích se Mahen nejvíce vzdálil od

základní linie své dramatiky, která ie za|ožena na psychologické ana ze

a sledování vnitiního světa a vj'voje hrďny a v nLž lyrickou složku piedsta-

vuie impresionisticky náladové podbarvení situace. Mahenovu cestu

k novému pojetí jevištního lyrismu podstatně ovlivnilo sblížení s avantgard-

ním divadlem, jež se odrazilo už v souboru šesti poetistickfch filnovfch

\ibtet Husa na prot'ttizku (lg25). V Nasreddinu dospěl Mahen k svébytnému

komediálníl.nu irtvaru blízkému pantomimě a poetistické klauniádě' zároveů

však čerpajícírnu z lidového humoru a nepostrádaiicímu ani aktuální po-

litickou symboliku.
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Josef Mach
i r883-1951/

Básník, prozaik a pÍekladatel; podobně jako ostatní pÍís|ušnícl jeho
básnické generace z počátku století usi|ovat vytvoňit v protiklaáu
k pňedcházející symbo|istické a dekadentní poezii lyriku prostého
vÝrazu, běžnfch' ba triviálních životnÍch situací, podávanfch s ironií
a sarkasmem.

Josef Mach se naroďl 5. 2, L883 v Loučeni u Nymburka. Spolu
s F. Gellnerem studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi, pak v Piaze.
Tam a v Innsbrucku navštěvovď filozofickou fakultu, ale univerzitu nedo-
končil. Byl jedním ze zak|ádajfucích členil spolku začínajÍcích literátťr
Syrinx a též Haškovy Strany mírného pokroku. od r. 1912 byl redaktorem
krajanskfch listťr, udtelem a riiedníkem v Chicagu a New Yorku. Za prvl!
světové války se ričastnil československého zahraníčního odboje a od r. 1920
zastával funkci ňeditele tiskové sluŽby u našeho vyslanectví ve Vashingto-
nu. V l. 1922-27 pracoval na velvyslanectvi v Řimě a oďt. L927 na minisier-
stvu zahraničních věcÍ v Praze. Po návratu do Prahy psal o svfch zážitcích
a zkušenost'ech v cizině (napň. stuďe o italském fašismu), věnoval se pieklá-
dání (H. Heine, B. Traven, E. A. Poe, O'Henrn R. Bfadford aj.) a ieďgo.
vání rťrznfch sborníkťr (mj. sestavoval sborníčky humoru a vtipu). ZemÍe]
8. 11. l95l v Praze.

Těžiště Machova ďla spočivá v humoristické a satirické básnické a pro-
zaické tvorbě. Lyriku tohoto zaměŤení shrnul zejména do sbírky Robinson
Krusoe (1909), která je stylizována jako pčíkrf protiklad tzv. vysoké, těžko
srozumitelné a rafinovaně složité poezie. Mach se rimyslně uchyluje k ná-
mětťrm ze všedního života, které byly tehdy pociéovány jako nepoetické
a vulgární. Tato banalizace se projevuje nejen v tématu, ale v celé siruktuŤe
verše, zaloŽeného na principu opakování jednotlivfch částí v rťrznfch
vfznamov]fch vztazich, na konfrontaci vznešeného' poetického a všedního,
periferního (napŤíklad v rfmu: květu - toaletu, činy - lihoviny, vfron -
Byron, alej topolová - slečna doktorová aj.), na využití postupťr šantánové
písně ap. Machova poezie je nehledaná, vfsměšná a sebeironická. Autor se
s oblibou obrací k efotické tematice, paroduje a trivializuje ji, milostná
dobrodružství interpretuje s cynismem a humornou nadsázkou. Komické
stránky shledává nejen na tehdejším měšťanském životním stylu, ale i na
anarchismu, k němuŽ se tehdy se sv]imi pňáteli hlásil (,,Chodil jsem na četné
tajné schťrze, kde Íádila anarchie v'plné hrťrze..), vysmívá se víŤe i skepsi,
vzpouňe i konvenci, provokativně demonstruje svoji touhu po šosácliém
klidu. obdobn ráz má i jeho druhá sbírka piedválečnfch veišťr Na oÓoz
polokoulich (1918), vydaná již v USA v Chicagu. PčíleŽitostn1f charakter
čady básní jerr posiloval autorovo směŤovríní od hutného, pointovaného
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verše, zďoženého na kontrastu a paradoxu, k obšírnému veršování fejeto-
nového rázu, k němuž se Mach uchflil v dalším poválečném období své
tvorby (Plaoba do Ameriky 1912' 1930).

odtišnf charakter má Machova vlastenecká poezie, kterou psal v době
prvni světové vá|ky (Ameické oerše z doby oáleěné, l924).Yi1znunně|ší než

iétorické verše, opírající se často o novináňskolfrázin jsou básně satiÍické'
káraiící nešvary českého hnutí v Americe. Rozkolísanou hodnotu má také

Machova prÓza fejetonistického zaměiení, kterou vydával v době poválečné.

Tam, kde v ptÓze pŤevládají groteskni a satiÍické prvky, piedstavuje tato

část Machova díla protějšek k nejvfznamnější sbírce Robinson Krusoe
(sbírka povídek Tii mrtzloty oe sklepě a jiné prÓzy' |9|9).

Karel Hynek Mácha
/ t8, t0-1836/

Nejvfznamnější pÍedstavite| odboiné větve českého romantismu,
autor tyrickoepické básnické povídky Máj. V básních, pr zích
i dramatickfch ztomcích vytvoÍit celf systém poetickfch pÍedstav
a symbol schopnfch vyiadÍovat vnitňní zkušenost ělověka nově se
rojící epochy; !e proto pok!ádán za zak|adate|e moderní české
poezie.

rako u většiny romantikťr projevuie se i u Máchy stylová iednota Života

a dtlia, Ži| ve skromn1 ch poměrech jako syn pražského krupače (narozen

16. 1l. 1810),.jeho pÍacovnou byla tmavá komťrrka za otcovÝm krámem.

Jako student filozofie a později práv se podílel na literární, kulturní (hrál

ochotnicky v Kajetánském divadle) i politické činnosti mládeže, která po-

čátkem 30. let, povzbuzena i vlivem ewopského revolučního hnutí, zejména
polského, procházela hlubokÍmi změnami v názorovém pojetí světa a

v pňístupu ke skutečnosti. Spoioval společenskou družnost a veselost se

schopnoití vnitňního soustiedění, prom;fšlení a básnickébo vyjádňení

vnímané a prožívané reality. Jeho zápisníky a deníky podávají svědectví

o jeho pracovní metodě. obsahují nejen vj'pisky z četby (odhalující,Mácho-

vy kontakty se světovou literaturou, a to nejen s literaturou německou, ale

i 
-s 

romantikou anglickou a polskou), záznamy Životních situací, v 'jev '
piírodních dojmťr, zejména z četn1fch návštěv hradir, Krkonoš nebo z cesty

áo ltálie, ale také zápisy sntr a náčrty básní a pt6z. Záznamy zážitktr a pňí-

rodních doimťr dostávají takovou slovní fotmulaci, že se stávají materiálem
jednotlivj'ch literárních děl, proměĎují se plynule v zárodečné prvky poetic-

kého vidění světa. Rovněž jeho vztahy k jinfm lidem, zejména milostnjl

vztah k Lori Šomkové, isou zaznamenávfuny s věcnou podrobností a záro-

veĎ proŽívány v mučiv1 ch polohách, které isou totoŽné s konfliktně poja-
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Básník' prozaik a pÍekladate|; podobně iako ostatní pÍís|ušnícl jeho
básnické 8enerace z počátku stotetí usitovat vytvoňit v protik|aáu
k pŤedcházející symbo!istické a dekadentní poezii lyriku prostého
vÝ|azu) běžnfch' ba triviálnÍch životnÍch situací, podávanfch s ironiI
a sarkasmem.

Josef Mach se naroďl 5. 2. 1883 v Loučeni u Nymburka. Spolu
s F. Gellnerem studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi, pak v Praze.
Tam a v Innsbrucku navštěvoval filozofickou fakultu, ale univerzitu nedo-
končil. Byl jedním ze zak|ádajicích členri spolku začíirajících literátir
Syrinx a též Haškovy Strany mírného pokroku. od r. l9l2 byl redaktorem
krajanskfch listťr, učitelem a riŤedníkem v Chicagu a New Yorku . Za ptvn|
světové války se ričastnil československého zahraničního od'boje a od r. l920
zastával funkci Íeditele tiskové služby u našeho vyslanectví ve .Washingto-
nu. V l. 7922-27 pracoval na velvyslanectvi v Řimě aoďl |'927 na minister-
stvu zahraničních věcí v Praze. Po návratu do Prahy psal o svfch zážitcich
a zkušenostech v cizině (napň. stuďe o itďském fašismu), věnoval se pčeklá-
dání (H. Heine, B. Traven, E' A. Poe, o'Henry' R. Btadfotd aj.) a iedigo-
vání rťrzn ch sborníkri (mj. sestavoval sborničky humoru a vtipu). ZemÍe|
8. l l. l95l v Praze.

TěŽiště Machova ďla spočívá v humoristické a satirické básnické a pro-
zaické tvorbě. Lyriku tohoto zaměiení shrnul zejména do sbírky Robinson
Krusoe (1909), která je stylizována jako piíkrf protiklad tzv. vysoké, těžko
srozumitelné a rafinovaně sloŽité poezie. Mach se umyslně uchyluie k ná-
rnětťtm ze všedního života, které byly tehdy pociéovány jako nepoetické
a vulgární. Tato banalizace se projevuje nejen v tématu, ale v celé siruktuŤe
verše, založeného na principu opakování |ednotlivfch částí v rťrzn]fch
vyznamovfch vztazích, na konfrontaci vznešeného, poetického a všedního,
periferního (napčíklad v r]i'mu: květu - toaletu, činy - lihoviny, vfron -
Byron, alej topolová - slečna doktorová aj.), na využití postupíianiánové
pÍsně ap. Machova poezie je nehledaná, vj:směšná a sebeironická. Autor se
s oblibou obraci k erotické tematice, paroduje a trivializuje ji, milostná
dobrodružství interpretuie s cynismem a humornou nadsázkou. Komické
stránky shledává nejen na tehdejším měšťanském životnírn stylu, ale i na
anarchismu, k němuž se tehdy se sv mi piáteli hlásil (,,Chodil jsem na četné
tajné schirze, kde čádila anarchie v plné hrťrze..), vysmívá se víče i skepsi.
vzpou.Ťe i konvenci, provokativně demonstruje svoji touhu po šosáckém
klidu. obdobn! ráz má i jeho druhá sbírka pčedvátečnfch věrš. Na oboup.olokoulich (1918), vydaná již v USA v Chicagu. PčíleŽitostn charakter
iady básní jen posiloval autofovo směŤování od hutného, pďntovaného
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verše, založeného na kontrastu a paradoxu, k obšírnému veršování feieto-
nového rázu, k němuž se Macb uchflil v dalším poválečném období své
tvorby (Plaaba do Ameriky 1912' 1930).

oďišnÝ charakter má Machova vlastenecká poezie, kterou psal v době
první světové války (Americké oerše z doby tsálečné, 1924), Ylznarrurější než
rétorické verše, opíraiící se často o novináiskou frázi, jsou básně satirické'
kárající nešvary českého hnutí v Americe. Rozkolísanou hodnotu má také
Machova prÓza fejetonistického zaměčení' kterou vydával v době poválečné.
Tam, kde v prÓze pňevládají groteskní a satiÍické prvky, pňedstavuje tato
část Machova díla protějšek k nejvfznamnější sbírce Robinson Krusoe
(sbírka povídek Tíi mrtzloly oe skle1lě a jiné prÓzy' L91'9).

Karel Hynek Mácha
i t8 , to-1836/

Nejvfznamněiší pĚedstavitel odbojné větve českého romantismu,
autor lyrickoepické básnické povídky Mái. v básních, pr zách
i dramatickfch ztomcích vytvoÍil ce|f systém poetickfch pňedstav
a symbol schopnfch vyjadĚovat vnitĚní zkušenost člověka nově se
rodící epochy; je proto pokládán za zakladatele moderní české
poezie.

Jako u většiny tomantikťr projevuje se i u Máchy stylová jednota života

a di|a. Ži| ve skromnfch poměrech jako syn pražského krupaie (narozen

16. 1l. 1810), jeho pÍacovnou byla tmavá komirrka za otcovym krámem.

}ako student filozofie a později práv se podílel na literární, kulturní (hrál

ochotnicky v Kajetánském divadle) i politické činnosti mládeže, která po-

čátkem 30. let, povzbuzena i vlivem ewopského revolučního hnutí, zejména

polského, procházela hlubokfmi změnami v názorovém pojetí světa a

v piístupu ke skutečnosti. Spojoval společenskou družnost a veselost se

schopností vnitiniho soustŤedění, promfšlení a básnickébo vyjádňení

vnímané a prožívané reality. Jeho zápisníky a deníky podávaií svědectví

o jeho pracovní metodě' obsahu|í neien vj'pisky z četby (odhalující Mácho-

vy kontakty se světovou literaturou, a to nejen s literaturou německou, ale

i s romantikou anglickou a polskou), záznamy Životních situací, vÝievtr,

piírodních dojmfi, zeiména z četnfch návštěv hradtr, Krkonoš nebo z cesty

do Itálie, ale také zápisy snťr a náčrty básní a prÓz, Záznamy zážitktr a pŤi-

rodních dojmťr dostávají takovou slovní formulaci, Že se stávají materiálem
jednotliv ch literárních děl, proměĎuji se plynule v zárodečné irrvky poetic-

kého vidění světa. RovněŽ jeho vztahy k jinfm lidem, zejména milostnjl

vztah k Lori Šomkové, jsou zaznamenávány s věcnou podrobností a záto-

verl prožívány v mučiv1fch polohách, které isou totoŽné s konfliktně poja-

M



M165t64M
tjmi situacemi jeho básnickfch obraz . V r. 1836, v němž vydal knihě
Mái' dokončil Mácba prármické stuďurri a nastoupil mÍsto advokátního
praktikanta v Litoměťicích. Ale již za měšíc nato (6. 1l. 1836) tam umírá
na infekci těsně pied svatbou s Lori, nedlouho po tom' co byly uvďejněny
p:vní kritiky Máje (ieiich autory byli J. S. Tomíče}, J. K. Tyt a J. K.
Cbmelenskf)' které iej odsuzovďy iako bofitele harmonického vfvoje české
národní společnosti v obrození.

Máchtrv neiluztvní Pol|ed na svět i na českou skutečnost ie vfsledken
postupného yÍvoje. Prvé ieho literární proievy maií ďegickÝ táz. Život aa
této zcmi je ien oďeskerrr nezemské pravé ,,vlasti... Touha po nl (Krdlwič),
snaha proniknout poezií k ,,vzoru ktásy.., která ,,v Bohu bydlÍ.. a ,,3 ním
za|oži|a svět,, (Vzor kráv), vědomí, že ,,nad hroby slunce ilaté též vzeide..
(Na hrobě sestňinlm), vyplfvají z ieho náboženského a idealistického poietí
světa. Elegicky piedvádí Mácba i osudy své země iako toubu po zašlé slávě.
Piitom se vyrormává i s podněty vyvolanfmi Rukopisy (Čech, Svat!, Ioan)
a ohlasovou poezil (Ohlas ptnt nbodnlch).

od r. 1833 se Máchova tvorba podst8tně měnÍ. Ploierruje se v nl stále víc
schopnost iedince uplatnit v novfcb společenskfch podmínkách proti síle
traďčnÍch pÍedstav sllu vlastnÍho poznánl, proti vlie vírli k pravdě. Stla
lidské touhy se sice neoění, ďe iejí naplnění v posmrtnén iivotě ie icn
iluzí. Touha po ,,budoucl vlasti.. se končl su.tt| (Budouc7 olcsl). Mácíra má
odvahu piijmout poznání, že lidskf osud se uskutečĎuie iedině v pozem.
skén ávotě. Tento pňerod vyslovil v básni Těžkonysttusr (,,časně isi ni
?PWtl, snír mfch ráii, pouhÍ mládci zustaviv ien svěi..), v nii sam odnItá
piedstavu smni spiaté s iluzívní naděií G,Ó by mohl navždy hrob mě krfti -
věčné ďc, v wúi iá se whu klÍn..). Zátoveú,dal tomuto pootoji vfraz v pro.
zaické snové vizi Po krhottošshd, le v ní ,,poutník.. iako piedstavitď ulsnt-
kova hledání. Pouť v horské kÍaiině symbolizuie pocit postupného osltno.
cování. A ie v ď mjtus o kláštďe na Sněžce. fcho zemielÍ mniši maiÍ
možnost ožltvždy na ieden den v roce, dávaií však nakonec pÍednost stálé
smrti pŤed stálou naděií. I poutníkova smrt ie defnitirm{m ánikem, ďc
neoÍrže obnovit naděie a proátky ieho ,.minulÝcb dnú...

obraz Života takto poiímnného se stává n1mt btarm| náptnl Mác.hovy
tvotby. Elegická touha piestává bjt součástí posmrtné naděie, ale stává se
obsaherrr životnÍho pocitu, ktcrÍ ie v dŮsledku tobo v&šinou tragickÍ. Sny
a naděie isou znakem lidského dětsM a touha po lásce a po lidskJptnosti se
pohytuie v nenaplněné prázdnotě: ,,v šÍrÍ sv& po raii toulou mroucí
rámě moie rozest|ral iserrr - po ráii . a tta prsa boroucí pouhou, lástry
prázdnou tisknu zen..'(V wět jsan ostottpií). Motiv zeurě, vaah ke krásné
pŤlrodě' kterou člověk živě a odst|něně tmímá, ktctá ele pŤitom 3 ním a3-
souclťí' stává se doprovodnfm motiven všech lidskfcb aramat piedvádě.
nfch lvíáchou.

svÍn díl{'m dávď Mácha rozličnou podobu, mnoM z ďch zústile icn
v náčrtech' napÍ. dramata, z nicbž neidelší ie pokus o veršované drama

BratŤí z dějin pierrryslovskfch sporÍr o trirn. Psal drobné básně lyrické
(většinou soneťy)' ďe i rozsáhlé básně lyrickoepické. V prÓze jsou napsány
veďe krátkfch vljevťr (napi. filozoficky pojatého ďďogu Rozbroj nět t

lebo Ntioratu, iakéhosi žalnu nad Prahou, vlastí, národen a zeal) roz-

sáhtejší povídky, z nichž některé byly zarrfšleny jako součásti větších cyklú.
V duchu romantické poetiky Mácha stírá rozhraničení mezi žánry' mezi
lyrikou a epikou, mezi poezií a prÓzou. tazyková sÚánka jeho projev{r'

zámětlá organizace jeji zvrrkové složky, pravidelné rozwžal bláskovjch
zvuk{r, tvorba slovních spojení i metďor dává všem texťťrn, veršovanjn
i prozaickjm, básnickÍ charakter. K tomu pŤistupují i kompoziční postupy'

které umožliuii stálou koďrontaci jednotlivfch motivtr' situací' scén.
Závéry, k nimž Mácha dospÍvá, mají zpraviďa povahu nepŤeklenutelného
kontrastu, kterÍ bÍvá podbarven ironicky, groteskně nebo uagicky . viz
proslulé obrary: ,,Na tváŤi lehkÍ'smích, hlubokÝ v srdci žď.. nebo ,,Bez
konce láska ie - zklamánať láska má... Pfitom však jsou Máchovy obrazy
natolik fragrnentárnt (v epickÝch ďlech se nerozváď děi v cďé šlŤi' ale za.
chycují se ien jeho určité sitrlace nebo scény), že to umožĎuje vnímat ie
nejen v souvislostech daného díla, ale i včleĎovat je volně do novfch sou.
vislostí, porovnávat je s osobní zkušeností čtenáče. Právě tato okolnost
dává Máchorrlm dílťrn velkou básnickou životnost, pocifují se stále jako

aktuálni.
Své obrazy životnÍch osudir promítal Mácha zprvrr do historie. Vznikla

iada náěrt{r historick!'ch povídek, z nichž pouze iedna, tj. Kfi'aoklad,
byla ukončena a za autorova života vydána (183a); byla zamfšlena iako
součást větštho povídkového cyklu Kor. Romantickj"rn hrdinou, tj. nosite-
lem tragického životního pocitu, je v této povídce kat sloužící králi Václa.
vu IV., ve skutečrrosti levoboček pčemyslovského rodu. Ačkoliv na rozdíl
od Václava IV..se cítí bft povolán ke královskému riÍadu, ie jen vykonavate-
lem královskj'ch rozkaztr: ',kde otcové moii vládli žez|em i mečem' vládl

isem já jejich mečem toliko... Kat trpí touto situací, ale není schopen ji

změnit, podle Husov1!'ch slov nikdy nepomine |eho ,,boj srdce dobrého
s hlavou z|ou,, a teprve ,,chladnf hrob vrátÍ pokoi.. jeho ,,velkému srdci...
Povídka má podtitul ,,Ó králi! - Dobrou noct... Tato slova zazrívají v texnr

mnohokrát iako jakási ozvěna, která má pro jednotlivé osoby v rozličnjlch
situacích vždy iirrÝ, ale pŤitom pŤíznačn!' smysl.

Ačkoliv Máchu vábil historickj'kolorit, podporuiící jeho sklon k fantazii

a k vyhraněnjm situacím, dovedl vnrŽít pro své obrazy i současného
prostfedí. Zamfšlel napsat cel;|' cyklus oÓraa ze žizlota mého' z nlchž

áokončil a vydal pouze dva. Cyklus zahajoval Večer na Bezdězu (1834).

Bezděz a jeho ziíceniny tvoŤí kulisu k Máchovlm rivahám o obdobÍch lid.

ského života a k vÝievu neznámé poutnice, která nese v ntrši dětskou rakev.

Marinka (1834) je cele pojata jako vjpověď v první osobě, pŤitom ie však

komponována iako hudebď dramatická skladba o dvou dějstvích s ouveťťu-
rou, intermezzem a fináleoo. Celá povídka je prostoupena popisn které se

\
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qť ':T".:í írla"n" právnické stuďuri a nastoupil místo advokátního
rc]'.'lo*|.'Ír-]toměfičtch. Ale jiŽ za městc nato (6. ll. 1836) tam urrírá
p'ff1.:;;pÍed svatbou s.Lori, nedloubo po totn' co byly uvďeiněny
É T"Iijjllnr.lje (jejicb autory byli J. S. TomIček, J. K. Tyl a J. K.

ffi.'T-iilgg;';'"i*y#:'' 
jakoboiiteleharmonickéhovf vo ječeské

"Tff.:t":il'ívď pohled na svět i na českou skutečnost je vjsledken
'.Ť.'l'].""woie. Prvé ieho literáÍnÍ projevy rraiÍ elegickf táz. Život, na

ry'iT:Ť:.; oďeskem aezemské pravé ,,vlasti... Touha po nl (Krdlotlič),
této zeril'!,lilu' poezií k ',vzoru Msy.., která ,,v Bohu bydlÍ.. 8 ,,3 ním
,',?,!Tiv,- k,d,y),vědomt, že ,,nad hroby slunce z|atétéžvzejde..

&,'#i;"i:i#l;reiil*11*".*::ix:"Xi;ffi '$"Nii.t?s:
ffi ;"::''fi *j%ff "ff"#;hyRukopisy(Čech,Svat!,Ivan)
'"Š:"::l .-rratmu" ívoÍba podstautě mění. Proievuie se v nt stáIe vtc

''i,1$'{,i.5;1xy;"',ffi Ť"ffi [:Txi'i""ffi r$"fi::š'#
r.:ia::J;;-iice neoění, ďe ieir naplněnl v posmrtnén životě ie ien
|d':"joYl.;;.'budoucÍ vlasti.. ge kond snrtÍ (Budouct olcsl). Mácha má

lÍái"6;g[.ffiu'i#ť*{;t1trFffi:lxt}i,lfr.1T
*@.ouo..'.J"t ráii, pouhÝ mládci zustaviv ien svět..), v ntž sám da-tl
'p'Ti:1"'..TiJ spiaté s iluzírmÍ naděií G,Ó by mohl navždy hrob mě krfti -

{*:.:T T".' í'í se whu klfux*). Z$ovei dal tomuto postoji vfraz v iro.vcg- uL' ],aaPo hrkaošsha. Je v nÍ ,,poutnlk.. iako piedsuvitcl básnl-
d*! Y"?]j.. p"uť v hors[é krajině symbolizuie poďt postupnébo osaho.
x"":.TTT.; ní mÝrus o kláštďe na SněŽce. Je.bo zenietÍ mniši mail
.ou||l^o'll vždy Áajedeo den v roce' dávaiÍ však nakonec pÍednost stálé
noŽtrost Ť;b.; naděií. I poutďkova smrt ie defnitirm|rn ániken, nic

ffii"*[. Kffi:'''l*tr"' *";f.'lllŤffi náplnÍ Máchovy
Ti{'}*ffi ffi li:*ifr Hnl'H::ilTí.Ť:Í#"lÍ:il;
:i*:*t'#r*:'i:ffJ.xŤ;-;"#Tf T:"'illff"ÍH":;
l4lfi ixrffi ,!"ff ;,il:*-";,ff'ff.il"'ffi :#;:'JÍ:*pY$ol'T"-uo'et.iivě a odstlněně rm|má, která ale pfitom s nín ne-

l#ffi:''f,rc doprovďnÝm motiven všech lidskfcfi dramat pŤedvádě-

"ry-ry*,H, $val Mácba rozličnou podobu, mnoM z nicb zústála icn

" iJffi""il;on. dramatal z nicbž neidelšÍ ie pokus o veršované drama

M165

Brati| z děiin pierrryslovskÍch sporťr o trťrn. Psal drobné básně lyrické
(většinou sonety), ale i rozsátrlé básně lyrickoepické. V prÓze jsou napsány
vedle krátkfch vfievir (napŤ. filozoficky pojatého ďďogu Rozbroj stlěttL
lebo Ntfusratu, iakéhosi Žalmu nad Prahou, vlastí, národen a znl) toz-
sáhlejší povídky, zntchžněkteré byly zamfšleny iako součásti větších rykltt.
V duchu romantické poetiky Mácha stírá rozhraničení mezi žánty' mezi
lyrikou a epikou, mezi poezií a prÓzou. lazyková suánka jeho proiev{r'

záměrná organizace jeií zvtrkové složky, pravidelné torwže bláskovfch
zvuktr, tvorba slovních spojení i metafor dává všem textttm' veršovanjm
i prozaiclcjm, básnickf charakter. K tomu pÍistupují i kompoziční postupy'
které umožĎují stálou koďrontaci iednotliÚch motivťr' situací' scén.
Závěry, k nimŽ Mácha dospívá, mají zpraviďa povahu nepÍeklenutelného
kontrastu, kterÍ bÍvá podbarven ironicky, groteskně nebo tragicky - viz
proslulé obrazy: ,,Na tváŤi lehkÝ smícb hlubokf v srdci žď.. nebo ,,Bez
konce láska je - zklamánať láska má... PŤitom však isou Máchovy obrazy
natolik fragmentární (v epickÝch dílech se nerozvádí děj v celé šíňi' ale za-
chycuií se jen ieho určité siilace nebo scény), že to umožůuje mímat je

nejen v souvislostech daného ďla, ale i včlerlovat je volně do novfcb sou-
vislostí, porovnávat je s osobď zkušeností čtenáie. Právě tato okolnost
dává Máchovjm ďlŮm velkou básnickou životnost, pocifují se stále jako

aktuální.
Své obrazy životďch osud{r promítal Mácha zprvu do historie. Vznikla

Ťada náčrtťr historick!'ch povídek, z nichž pouze iedna, tj. Kfiz:oklad'
byla ukončena a za autorova života vydána (183a); byla zamfšlena jako

součást většího povidkového cyklu í(ar. Romantickjm hrdinou' tj. nosite-
lem tragického Životního pocitu' je v této povldce kat slouŽící králi Václa.
vu IV., ve skutečnosti levoboček pŤemyslovského rodu. Ačkoliv na rozďl
od Václava IV. se cítí bft povolán ke královskému riŤadu' ie jen vykonavate-
lem královskj'ch rozkazťr: ,,kde otcové moii vláďi žez|em i mečem' vládl
jsem já jejich mečem toliko... Kat trpí touto situací, ďe není schopen ii
změnit, podle Husovj'ch slov nikdy nepomine ieho ,,boj srdce dobrého
s hlavou zlou.. a teprve,,chladnf hrob vrátí pokoi.. jeho .velkému srdci...
Povídka má podtitul ,,Ó králi! - Dobrou noc!... Tato slova zaznívaií v textu
mnohokrát iako jakási ozvěna, která má pro jedrrotlivé osoby v rozličnj'cb
situacích vždy jinÝ, ďe pÍitom pŤíznačnj'smysl.

Ačkotiv Máchu vábil historickf kolorit, podporující ieho sklon k fantazii
a k vyhraněnÍm situaclm, dovedl vyržít pro své obrazy i současnébo
prosďedí. Zarn!š|e| napsat celf cyklus Obraztl ze žioota mého' z nic|tž
dokončil a vydal pouze dva. Cyklus zahajovď Večer na Bezdězu (1834).

Bezděz a jeho zfíceniny tvoŤí kulisu k Máchovlm rivahám o obdobích lid-

ského života a k vjjevu neznámé poutnice, která nese v nťrši dětskou rakev.
Marinha (1834) je cele pojata iako rrÍpověd v první osobě, pŤitom je však
komponována iako hudebď dramatická skladba o dvou dějstvích s ouvertu-
rou, intermezzem a finálem. Celá povídka ie prostoupena popisy, které se
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jako hudební motivy často opakují a nahrazují piímá pojmenovánl. Prostie.
dí pražskfch zahrad s jeho davy ,,cituprázdnfch měšéákťr.. a žántové vfievy
z domir a uliček na Františku jsou pozadím pro několik podivuhodn ch
setkání autora s groteskní postavou starce hrajícího na housle a s jeho dcetou
Marinkou. Tato dívka pčedstavuje pro autota svět wcholného dorozumění
a soucítění. Je zprostiedkováno na jedné straně Máchovou poezií a na druhé
straně Marinčinou brou na piano a její písní. Povídka demonstruje, Že
,,žádnÝ cit tak čistj. není, aby nebyl smíšen!. s citem sobě odpornfm...
Po návratu z Krkonoš je autor pňítomen toliko Marinčinu pohÍbu a brzy
nato se dovídá i o smrti jejího otce. Zťrstává opět sám,,,tichf.. jako ''harfa
bezestrunná zavěšena v kobce otcri pňešl1!'ch...

Lépe neŽ historie s jejími piedem danÝmi osudy a lépe neŽ konkrétnl
podoba pťíběhu ze současnosti vyhovoval nakonec Máchově potiebě
fantaziiní, do děiin blíže nezačleněnf piíběh. v Máji (1836) pitsobil na
tvar tohoto pŤíběhu pňíklad Byronovy lyrickoepické básnické povídky.
Dedikace (věnování), čtyŤí zpěvy a dvě intermezza umožrlují kompozičně
rozčIenit smysl pčíběhu vloženého do májové piírody. Její oslavu pokládal
Mácha sám za ,,oučel hlavní.. celé básně. Tato oslava děje se ovšem tak,
že je postavena ',proti rozdílnlrrn dobám života lidského... (Iprostied krásné
májové pňírody, manifestujicí lásku, se uskutečřuje postupné osamocování
všech tií romantickÝch hÍdintl básně, Jarmily, Viléma, Hynka.

Jarmila se v prvém zpěvu nedočká svého Viléma, ,,strašného lesťr pána..,
kterj, dovršil své společenské vyděděnectví vraždou svého otce, jejího
svťrdce. ,,Večerni máj.., kterf vyzyvá k lásce, je svědkem její životní tra-
gédie. Hluboká noc a její ticho intonují druhf zpěv věnovanj' Vilémovfm
rivahám v žaláÍlí kobce. Úkazy nočního nebe, jakož i hlas padající kapky
rytmují čas těchto posledních chvil pčed popravou. Piipomínky osudovj'ch
náhod určuiícÍch běh Života vystiídá hrhza z nicoty budoucího nebytl.
Tčetí zpěv je opět Vilémriv' zachycuje jeho cestu na popraviště a popravrr.
ovládá jej krajinná scenérie ,,jitiního máje.., symbolizuiící krásu země,
stálé prirvodkyně člověka na jeho cestě Životem. K ní se nesou poslednl
horoucí pozdravy Vilémovy, s ní, ,,kolébkou.. a ,,matkou svou.., splfvá vc
chvíli smrti' Zároveů, však tento zpěv piipomněl marnou touhu po zašlém
světě ,,dětinskfch.. snťl a naději, kterf pozbyl své reálné hodnoty jako

,,zbortěné harfy tÓn.., ,,mrtvé milenky cit.. atd. Obě intermezza obklopuil
tento zpěv. První vyvolává pťrlnoční vizi popraviště, které hoďá piijmout
novou oběť. V druhém pčiiímá horská krajina i sbor VilémovÝch druhťt
4právu o smťti svého vridce' Čtvrtj' zpěv pťivádí na scénu autora (Hynka)'
krerf po letech, opět prvního máje, pŤichází na popraviště, zam;fšlí se nad
piíběhem, nad tragičností lidského osudu a ztotožĎuje se s Vilémem a rar.
rrrilou. PŤedstava minulosti je opět totožná s ,,dětinskÍ'm věkem.., ,'zt!ace.
njlm lidstva rájem... Současnost, ,,nynější čas jinošství svého.., pčirovnává
Mácha k básni Máj : krása vnějšího světa je provázena htubokfm lidskfm
smutkem. I budoucnost je totoŽná s Vilémovou pňedstavou nicoty. PÍitom

celá báserl je věnována s ironick1im podtextem,,věrnému Čechu.., vyznáva-
jícímu nepomíjejícnost takov1fch hodnot, jako ie Bťrh, král, vlast.

Ještě pied vydáním Máje napsal Mácha prozaickou fantastickou povídku
Cik ni'která vyšla až v 50. letech. I zde se proces tragického poznání soustče-
ďuje v jedinci, kter1i prochází dějem. on i jeho starší druh Giaccomo se
obievují v symbolickém kost1imu ,,cikánti.., lidí sice vyťazenj'ch ze společ-
nosti, pňitom však nezávislfch' Piicházeií zdaleka do ''tiché kraiiny..,
ovládané zločinnou zvulí hraběte Valdemara z Borku, aby v nÍ vykonávali
spravedlnost. Giaccomo zabiie Valdemara, aby pomstil svou milenku.
Mladf cikán však objevuje ve Valdemarovi svého otce. Nese v sobě tíhu
tohoto poznání, stuprlovaného i utrpením milované Židovky Leji, která se
rovněž stala obětí jeho otce. }ako mrtvou Leu a popraveného Giaccoma
,,strašlivá bouie - rozkotavši koráb, jenž jej měl do zasllbené uvésti země _
i jeho vyvrhla na ostťov hlubokého ticha; on byl vyzdviŽen, podšen nade
všecky vášně a náruživosti dnťr lidskÝch... Ačkoliv byl dědicem Valdema-
rovfm, obléká na sebe opět šat cikána a odchází ,,v šír1 svět... Na umělecké
atmosféče povídky se podílí nejen fantastickf děj plnj' tajemství, nejen
piírodní popisy a groteskní vfjevy nebo postavy (napÍ. žvanivé povídání
vyslouŽilce Bárty)' ale celj'systém symboltr a motivťt ovládajících vfznamo-
vou kompozici díla.

Mácha by| již za svého života v kruhu svj,ch piátel pokládán za v jimeč-
nf básnickf zjev. Vydání celého jeho literárního odkazu a zhodnocení jeho
básnického vfznamu bylo však teprve dílem následujících generací' Byl
také rozličnj'm zpťrsobem vykládán' Jako básník tragického a piímo osudo-
vého, a tím i pesimistického vidění světa, ale také jako básník revolučně
pojatého odboje, jako ztělesrlovatel potieb osvobozujícího se moderního
člověka, jeho touhy po společenské realizaci lidskfch vztahťr. Celé básnické
skupiny se k němu pťihlašovaly, tzv. škola májová vstupovala s jeho iménem
do literatury, byl btízkf básnikťrm počátku 20. století, pro básníky let dva-
cát ch a tiicátjlch byl hlavním piedchťrdcem jejich uměleckého a životního
postoje (Hora' Halas), iejich avantgardního programu (Nezval).

Josef Svatopluk Machar
/7864-1942/

Básník a prozaik, dlouho|etf feietonista času, jeden z iniciátorrl
Ceské moderny a auto ieiího manifestu. |eho básnické dilo
neiIuzívním viděním hodnot soudobé společnosti pňedznamenalo
novou etaPu vfvoje české poezie, iak ii vytvoňila básnická 8enerace
90. let. Svou civi|ností a drirazem na vfznamovou stránku slova
pŤedstavovalo vfraznou protiváhu k patetickému a rétorickému
s|ohu lumírovcŮ, zejména k tvorbě J. Vrchlického.



jako hudební motivy často opakuií a nahrazují piímá pojmenování' Prostie-
ď pražskj'ch zahrad, s jeho davy,,cituprázdnfch měšéákťr.. ažántové v$jevy
z domir a uliček na Františku jsou pozadím pro několik podivuhodn;fch
setkání autofa s groteskní postavou starce hraiícího na housle a s jeho dcerou
Marinkou. Tato dívka piedstavuje pro autofa svět wcholného dorozuměnl
a soucítění. Je zprostŤedkováno na jedné straně Máchovou poezií a na druhé
straně Marinčinou hrou na piano a její písní. Povídka demonstruie, Že

',žáďny cit tak čisty není, aby nebyl smíšenf s citem sobě odpornfm...
Po návratu z Krkonoš je autor pčítomen toliko Marinčinu pohibu a brzy
nato se dovídá i o smrti jejího otce. Zistává opět sám,,,.iichf.. jako ,,harfa
bezestrurrná zavěšena v kobce otctr pňešl1ich...

Lépe neŽ historie s jejími piedem danÝmi osudy a lépe neŽ konkrétnl
podoba piíběhu ze současnosti vyhovoval nakonec Máchově potňebě
fantazijli, do dějin blíže nezačleněnf piíbětr. Y Mdji (1836) pťtsobil na
tvar tohoto piíběhu piíklad Byronovy lyrickoepické básnické povídky.
Dedikace (věnování), čtyii zpěvy a dvě intermezza umožríují kompozičně
rozčlenit smysl pčíběhu vloženého do májové piírody. Její oslavu pokládal
Mácha sám za ,,oučel hlavní.. celé básně. Tato oslava děje se ovšem tak,
že je postavena ''proti rozdíln;im dobám života lidského... (Iprostňed krásné
májové piírody, manifestující lásku, se uskutečĎuje postupné osamocování
všech tčí romantickÝch hrdin básně, Jarmily, Viléma, Hynka.

Jarmila se v prvém zpěvu nedočká svého Viléma, ,,strašného lesir pána..,
kterf dovršil své společenské vyděděnectví vraždou svého otce, jejího
svtrdce. ,,Večerní máj.., kterf vyzyvá k lásce, je svědkem její životní tra-
gédie. Hluboká noc a její ticho intonují druhj.zpěv věnovanf Vilémovj'm
rivahám v ža|áÍní kobce. Úkazy nočního nebe, jakož i hlas padající kapky
rytmují čas těchto posledních chvil pied popravou' PŤipomínky osudovj'ch
náhod určujících běh života vystťídá hrriza z nicoty budoucího nebytl.
Tčetí zpěv je opět Vilémtrv, zachycuje jeho cestu na popraviště a popravu.
ovládá jej krajinná scenérie ,,jitčního máje.., symbolizuiící krásu země'
stálé prirvodkyně člověka na jeho cestě Životem. K ní se nesou poslední
horoucí pozdravy Vilémovy, s ní, ,,kolébkou.. a,,matkou svou.., splfvá ve
chvíli smrti. Zároveů, však tento zpěv piipomněl marnou touhu po zašlém
světě ,,dětinsk!ch.. sntr a nadějí, kterj' pozbyl své reálné hodnoty jako

,,zbortěné harfy tÓn.., ,,mrtvé milenky cit.. atd. obě intermezza obklopují
tento zpěv. První vyvolává prilnoční vizi popraviště, které hodlá pŤijmout
novou oběť. V druhém piijímá horská krajina i sbor Vilémovfch druhit
4právu o smfti svého vťrdce. Čtvrty zpěv pŤivádí na scénu autora (Hynka)'
kterf po letech, opět prvního máje, piichází na popraviště, zam;fšlí se nad
piíběhem, nad tragičností lidského osudu a ztotožĎuje se s Vilémem a Jar-
milou. Pňedstava minulosti je opět totožná s ,,dětinsk1i'm věkem.., ',zttace.
nfm lidstva rájem..' Současnost, ,,nynějši čas jinošství svého.., piirovnává
Mácha k básni Máj : krása vnějšího světa je provázena hlubokfm lidskÍn
smutkem. I budoucnost je totožná s Vilémovou piedstavou nicoty. Piitom
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celá báserl je věnována s ironick1i'm podtextem,,věrnému Čechu.., vyznáva-
jícímu nepomíjejícnost takovfch hodnot, jako je Bťrh' král' vlast.

Ještě pied vydiíním Máje napsal Mácha prozaickou fantastickou povídku
Cikrini'kte ' vyšla až v 50. letech. I zde se proces tragického poznání soustŤe.
ďuje v jedinci, kter1i' prochází dějem. on i ieho staršI druh Giaccomo se
objevuií v symbolickém kostfmu,,cikánťr.., Iidí sice vyiazenj'ch ze společ-
nosti, pŤitom však nezávislfch. Pčicházejí zdaleka do ,,tiché krajiny.,,
ovládané zločinnou zvulí hraběte Valdemara z Borku, aby v ní vykonávali
spravedlnost. Giaccomo zabije Valdemara, aby pomstil svou milenku.
MladÝ cikán však objevuje ve Valdemarovi svého otce. Nese v sobě tíhu
tohoto poznání, stuprlovaného i utťpením milované židovky Leii, která se
rovněž stala obětí jeho otce. Jako mrtvou Leu a popraveného Giaccoma
,,strašlivá boďe - rozkotavši koráb' |enž iej měl do zaslÍbené uvésti země -
i jeho vyvrhla na ostrov hlubokého ticha; on byl vyzdvižen, po\rj'šen nade
všecky vášně a náruživosti dnri lidskfch... Ačkoliv byl dědicem Valdema-
rovfm, obléká na sebe opět šat cikána a odcházl ,'v šírÝ svět... Na umělecké
atmosféÍe povídky se podílí neien fantastickf děj plnj, tajemství, nejen
pčírodní popisy a groteskní v jevy nebo postavy (napč. žvanivé povídání
vysloužilce Bárty), ale celf systém symbolir a motivťr ovládajících rn.fznamo-
vou kompozici díla.

Mácha by| již za svého života v kruhu svfch piátel pokládán za vfjimeč-
nf básnickf zjev. Vydání celého jeho literárního odkazu a zhodnocení jeho
básnického vjlznamu bylo však teprve dílem následujících generací. Byl
také rozličn m zptrsobem vykládán. Jako básník tragického a pčímo osudo-
vého, a tím i pesimistického vidění světa, ale také iako básník revolučně
pojatého odboje' iako ztělesrlovatel potŤeb osvobozujícího se moderního
člověka, jeho touhy po společenské realizaci lidskÝch vztahtr. Celé básnické
skupiny se k němu piihlašovaly, tzv. škola má|ová vstupovala s ieho jménem
do literatury, byl blízkf básníkťrm počátku 20. století, pro básníky let dva-
cát1ich a tiicátfch byl hlavním piedchtrdcem jejich uměleckého a životního
postoje (Hora' Halas), iejich avantgardního programu (Nezval).

Josef Svatopluk Machar
/7864-1942/

Básník a prozaik, dlouho|etf fejetonista času, jeden z iniciátorri
Ceské moderny a autor jejího manifestu. |eho básnické dílo
neiIuzívním viděním hodnot soudobé společnosti pňedznamenalo
novou etaPu vfvoje české poezie, iak ji vytvoŤi|a básnická 8enerace
90. |et. Svou civilností a drirazem na vfznamovou stránku slova
pÍedstavovalo vfraznou protiváhu k patetickému a rétorickému
slohu lumírovcri, zejména k tvorbě |. VrchIického.
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J. S. Machar se narodil 29. 2. 1864 v Kolirrě; otec, mlynáňskf stá-
rek, ho čtrnáctiletého poslal na stuďa do Prahy. Machar od roku 1878
navštěvoval staroměstské Akademické gynrrázium, od sexy pak gymnázium
v Truhláiské ulici' Po maturitě v r. 1886 nastoupil vojenskou službu
a uvažoval i o tom, zirstat na voině natrvalo. KdyŽ se mu za pčispění vyni-
kajícího víderlského lékače a znalce české literatury prof. Alberta naskytla
možnost zaměstnání ve víderlské bance pro pozemkov]i rivěr, Machar místo
pčijal a r. 1889 piesídlil do Vídně. Zde pťrsobil až téměÍ do konce první
světové vá|ky. Z Vídně udržoval čilf kontakt s pražsk1im kulturním i poli-
tickjm Životem, piispíval do literárních časopisťr, do Herbenova Času pra-
videlně zasílal fejetony, spolupracoval i s Masarykovou Naší dobou, kde
od r. 1895 soustavně s Masarykem zaplĎoval rubrikuiRozhledy časopisecké
pod společnou značkou Sursum. Pňispíval také dďčeskfch sociálně de-
mokratickfch Víderlskfch dělnickfch listir a do revue Die Zeit, iizené
H. Bahrem, pro niž získal i další české pčispěvatele - Ša!du, Masaryka
a F. V. Krejčího. v l. 1908-09 reďgoval spolu s F. X. Šaldou a první rok
i s J. Vodákem literární časopis Novina. Za prvn1 světové války byl podobně
jako P. Bezruč vězněn pro podvržené verše ve francouzském protirakous-
kém odbojovém časopise L'Indépendance Tchěque. Na sklonku války se
vrátil do Prahy, kde nadšení ze státní samostatnosti ho piimělo revidovat
dčívější zápasy a veďo též ke sblížení s blvalfmi politickjmi odpťrrci.
Podílel se také na v!'stavbě československé armády ve funkci generálního
inspektora, kterou pčijal na vj'slovné pčání Masarykovo. Postupné rozča-
tován| z politického režimu v republice vyťrstilo nakonec v rozchod s Ma-
sarykem a v rezign'aci na vojenskou funkci. Machar vstoupil vťrči politice
svého b valého pĚítele do opozice, která ho zahnala až do krajně pravico-
vého tisku, odkud pak kritizoval poměry v novém státě. Zemčel 17,3, |942
v Praze.

První verše tiskl Machar v Šimáčkově Světozoru. Byly to zprvu ano-
nymní veršované komentáňe k publikovan!'m obrázkťrm, r. 1882 však tam
jiŽ vyšla první báserl s nerudovskfm titulem Zimní kosmick ptsei. od té
doby stále častěji se v rťrznfch časopisech objevovaly jeho verše pod pseuclo-
nymem AntonÍn Rousek. Satirické verše v Šotku a Palečkovi tiskl pak pod
pseudonymem Leo Leonhardi a později v Č,ase užíval rovněŽ krycÍho jména
Mithridates pro své epigramy a satiry. Záhy se ukázďo, že nerudovské
pŤedznamenání první Macharovy publikované básně nebylo náhodné.
Neruda se stal mladému básníkovi nejvj'znamněišírn píedch-Ůrdcem a uči-
telem, s jehož pomocí Machar piekonával vžité konvence básnické tvorby.
Projevilo se to jiŽ v prvotině Confíteor (1887), která vyvolala většinou velice
negativní odezvu; Machar byl označován iako pesimista, cynik, nihilista
a nemorální člověk, a to proto, že odmítl tvoiit verše' které by stály ve služ-
bách traďčně pojatého národntho života, a proti tomu zdirÍazrloval právo
tvtučího jedince na vlastní osobité vidění světa. osou sbírky se ostentativně
stal lyricklmi verši vyprávěnf pŤíběh milostného zklarttání, kterjl básníkovi

posloužil iako podnět pro demonstraci životní deziluze a všeobecné kritické
skepse, která postupně v následuiících sbírkách Bez ndzou (L889) a Tfetí
kniha lyiky (1892, pozděii souhrnně jako Confiteor I'II,III)' dále ve sbírce
Péte-méle (|892) a ve Čtyžech knihdch sonet (Letni sonet!' t89L; Zimní
sotlety' t892; Jarní sonet,' L893; Podzimní sonety, 1893) prostoupila celou
tematickou rozlohu Macharovy poezie. Nejen tedy verše intimní' ale i pťí-
rodní a náladovou lyriku a lyriku společenskou. Tato deziluze provázená
subjektivizací poezie vyvolala vyazné pčeskupení společensk ch i básnic-
kfch hodnot a ve sv1ich konečnjlch dtrsledcích vedla i k rozchodu básníka
se soudobou vládnoucí společností. Zátoveí však mu také pomohla obievit
všední civilní tváŤ Života a umožnila mu v!ruzné oproštění patetického slohu
lumírovcťr. Dělo se tak všestrannlm zptozaičtěním rytmicky pravidelného
verše, v němž hovorovf styl podstatně zjednodušil a naďehčil větu, ne-
vÍnznÍmi r1imn které zvláště v sonetech oslabily qi'znamovou závažnost
závěrir veršťr a sváděly pozornost k věcné stÍánce sděleni. Dále užívánim
pŤimÝch poimenování, jeŽ vytlačila pojmenování obtazná, slov z hovorové-
ho jazyka, často i mÓdních, která dosud v poezii nezdomácněla, ironií
a sarkasmem, wiskujicím veršťrm lehkost a švih, a konečně i pointou, která
zpravidla vyvracela ustálenou hierarchii hodnot a vnášela do této poezie
vtip a často i satirické ostčí.

liž ve ČtyŤech knih ch sonet 1l'4'ac1'at podstatně rozšíiil svtrj deziluzívní
pohled na širokou škálu životních projevtr. Ve sbírce Tristium Vindobona
I-XX (L893) se odvážně pustil i na pole nejožehavější, do oblasti politiky
s aktuálnÍmi otázkami po postavení národa, po smyslu a poslání soudobého
vlastenectví. Ani tato politická lyrika neshledávala svou funkci ve vytváient
iluzÍvnÍch perspektiv, nj'brŽ ve věcném kdtickém viděď domácích poměrti
zo"azen:Ích do evropskj'ch souvislostí, zvltaz'něnfch a monumentalizo-
van;fch parabolou. Odmítnutím a zesměšněním slepé víry' spoléhání na
cizí pomoc i hčímavého vlasteneďví národních táborťr a scbfizí se sbírka
stďa pčedevším polemikou s uadičním pojetím vlastenectví, pÍoti němuž
postavila věcnou anallnt a stroh'' cit ptn obav o budouci osudy národa.

Souběžně s politickou tyrikou obrátil se Machar i k epice. Jeho indi-
vidualismus, stupĎovanj' ještě pocity osamělosti uprostied společenského
zápasu, pčiveď ho k stejně osamělÍm jednotlivctrm' jqic};;ž ritrapy isou
skry.ty světu, k ženám. Sbirh'a Zde by měly ktlést rúže (1894) piedvádi ně-
kolik ,,lyrickfch dramat.. žen zklarnanfch životem, ,,otrokyů otroka..,
uwŽen1ich do hlubokého zoďďstvl. Jestliže se tato sbírka sousďeďuje
pčedevším na psychologicky pravďvé vylíčent ženského utrpení a obviĎ'uie
z něho soudobé poměry jen nepiímo, pak následující skladba }la'gdaléfla
(1894) pťistupuje k iejich piímé obžďobě. Magdaléna byla pievážně chá-
pána jako další varianta pŤíběhťr pňedcházející knihy. Sváděla k tomu sku-
tečnost, Že v tomto románu ve verších je hrdinkou opět žena, prostitutka'
kterou ieden z návštěvnÍkťr nevěstince pŤemluví, aby zanechala dosavadní-
ho života, ale kterou pokrytecká maloměstská společnost znovu donutí
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rek, ho čunáctiletého poslal na stuďa do Prahy. Machar od roku 1878
navštěvovď staroměstské Akademické gymnáziurrr, od sexty pak gymnázium
v Truhláiské ulici. Po maturitě v r. 1886 nastoupil vojenskou službu
a uvažoval i o tom' zťrstat na voině natrvalo. Když se mu za pŤispění vyni-
kaiícího vídeůského lékafe a znďce české literatury prof. Alberta naskytla
možnost zaměstnání ve víderlské bance pro pozemkovj'rivěr, Machar místo
pňiial a r. 1889 piesíďil do Vídně. Zde pťrsobil až téměi do konce první
světové váky. Z VÍdně udržovď či$ kontakt s pražsklm kulturním i poli-
tickÍm Životem, pfispívď do literárních časopisťr, do Herbenova Času pra-
videlně zasÍlal fejetony, spolupracoval i s Masarykovou Naší dobou, kde
od r. 1895 soustavně s Masarykem zaplĎoval rubriku]Rozhledy časopisecké
pod společnou značkou Sursum. PŤispíval také dď českfch sociálně de-
mokratickj'ch Vídertskfch dělnickfch list a do revue Die Zeit, čízené
H. Bahrem, pro niž získal i další české pčispěvatele - Šaldu, Masaryka
a F. V. Krejčího. v l. 1908-09 reďgoval spolu s F. X. Šďdou a první rok
i s J. Vodákem literárnÍ časopis Novina. Zaptvai světové války byl podobně
iako P. Bezruč vězněn pro podvržené verše ve francowském protirakous-
kém odbojovém časopise L'Indépendance Tchěque. Na sklonku války se
vrátil do Prahy' kde nadšení ze státní sarnostatnosti ho pňimělo revidovat
dčívější zápasy a veďo též ke sblížení s blvďjmi politickjmi odprirci.
Podílel se také na qfstavbě československé armády ve funkci g.ooál''Ího
inspektora, kterou pŤijal na vj'slovné pčání Masarykovo. Postupné rozb-
rováni z politického režimu v tepublice vyristilo nakonec v rozchod s Ma-
sarykem a v rezigrraci na voienskou funkci. Machar vstoupil vťrči politice
svého bjvalého pčítele do opozice, která ho zahna|a až do krajně pravico-
vého tisku, odkud pak kritizoval poměry v novém státě. Zemťel 17.3, tg42
v Praze.

První verše ťskl Machar v Šimáčkově Světozoru. Byly to zprvu ano-
nymď veršovarré komentáie k publikovanjm obrázkťrm, r. 1882 však tam
již vyšla prvď báseil s nerudovskjm titulem Zimní kosmickd píseř. od té
doby stále častěji se v rťrznj'ch časopisech objevovaly jeho verše pod pseuclo-
nymem AntonÍn Rousek. Satirické verše v Šotku a Palečkovi tiskl pak pod
pseudonymem Leo Leonharď a později v Čase užíval rovněž krycího iména
Mithridates pro své epigramy a satiry. Záby se ukázďo, že nerudovské
pčedznamenání první Macharovy publikované básně nebylo náhodné.
Neruda se stal mladému básníkovi nejv!'znamrrějším pÍedchridcem a uči-
telem, s jehož pomocÍ Machar pÍekonávď vžité konvence básnické tvorby.
Projevilo se to jiŽ v prvotině Confiteor (1887), která vyvolala většinou velice
negativní odezrru; Machar byl označován jako pesimista, cynik, nihilista
a nemoráIní ďověk, a to proto, že odmítl tvoňit verše, které by stály ve služ-
bách traďčně poiatého národního života, a proti tomu zdťrrazůoval právo
tvítrčÍho jedince na vlastní osobité viděď světa. osou sbírky se ostentati\rně
stal lyrickfmi verši vyprávěnf piíběh milostného zklan|ánÍ' kterf básnlkovi

posloužil iako podnět pro denonsuaci životní deziluze a všeobecné lcitické
skqlse, která postupně v následujícÍch sbírkách Bez ndzou (L889) a TŤett
hniha tyriky (1892, pozděii souhrnně jako Confiteor I' ILIII), dále ve sbírce
Péte-méte (1892) a ve ČtyŤech knihdch sonettt (Len! sonety' L89L; Zimní
soflety' |892; Jarní sonety, L893; Podzimní sonety,1893) prostoupila celou
tematickou rozlohu Macharovy poezie. Nejen tedy verše intimní' ďe i pií-
rodnÍ a náladovou lyriku a lyriku společenskou. Tato deziluze provázená

subiektivizací poezie vyvolala vltazné pieskupení společensk1fch i básnic.
kfcb hodnot a ve svj'ch konečnfch d{rsledcích vedla i k rozchodu básníka
se soudobou vládnoucí společností. Zátoveí však mu také pomohla objevit
všední civilní tvái Života a umožnila mu vjrazné oproštění patetického slohu
lumírovď. Dělo se tak všestrannlm zptozaiétěnlm rytmicky pravidelného
verše, v němŽ hovorovf styl podstatně zjednodušil a naďehčil větu, ne-
vÍraznÝmi rjrny, které zvláště v sonetech oslabily v!,znarnovou závaž'aost
závěrťr veršir a sváděly pozornost k věcné stránce sdělení. Dále uŽíváním
pŤírnfch pojmenování, iež vytlačila pojmenování obrazná, slov z hovorové.
ho jazyka, často i mÓdnÍch, která dosud v poezii nezdomácněla' ironií
a sarkasmem, vtiskujícím veršťrm lehkost a švih, a konečně i pointou' která
zpravidla vyvracela ustálenou hierarchii hodnot a vnášela do této poezie

vtip a často i satirické ostŤí.
ližve Čtyžech knihdch sonet ,Ivlachar podstatně rozšíÍil svťrj deziluzívní

pohled na širokou škálu životních projevŮ. Ve sbírce Tristium Vindobona
I.XX (|8g3) se odvážně pustil i na pole nejožehavější, do oblasti politiky

s aktuáIn{mi otázkami po postavení národa, po smyslu a poslání soudobého
vlastenecwí. Ani tato politická lyrika neshledávďa svou funkci ve vywáňent
iluzírmÍch perspektiv, nj'brŽ ve věcném kritickém vidění domácích poměrú

zasazenj,ch do ewopskj'ďr souvislostí, zvytazrtě'rrfch a monrrmentďizo-
van;fch parabolou. odmítnutím a zesměšněnim slepé víry' spoléhání na
cizl pomoc i hčímavého vlastenectví nfuodních táborťr a schŮzí se sbÍrka
stala pÍedevším polerrrikou s uadičrrírn poietím vlastenecM, proti němuž
postavila věcrrou anďfzu a stroh'' cit ptnf obav o budoucí osudy národa.

Souběžně s politickou lyrikou obrátil se Machar i k epice. leho indi-
vidualismus, stupřovanf ještě pocity osarrrělosti uprosďed společenského
zápasu, piiveď ho k stejně osaměljm jedrrotlivctrm, iejichž ritrapy isou
skryty světu, k ženám. Sbtrka Zile bg měly koést rúže (1894) pŤedvádí ně-
kolik ,,lyrickfch dtamat.. žen zklamanfch životem, ,,otrokyĎ ot!oka..,
uwženj'ch do hlubokého zoufďství. lestliže se tato sbírka sousďeďuje
piedevším na psychologicky pravďvé vylíčeď ženského utÍpení a obviůuje
z něho soudobé poměry jen nepŤímo, pak následující skladba liaadalétu
(1894) pŤisfupuie k jelich pÍímé obžďobě. Magdalena byla pievážně chá.
pána iako dalšl varianta pšíběhtr piedcházející knihy. Sváděla k tomu sku-
tečnost, že v tomto románu ve veršÍch je hrďnkou opět Žena' prostitutka'

kterou jeden z návštěvníkrl nevěstince pÍenluvÍ, aby zanechala dosavadní-
ho života, ale kterou pokrytecká maloměstská společnost znovu donutl
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k návratu tarr' odkud vyšla. To je však jen vněiší dějové schélrra poskynriící
prostor pro Macharovo ironicky ritočné vylíčení prosďeď mďoměstské
honorace a hlavně pro zesměšněď českého potitického života, vyplněného
nesnryslnfm partajďctvím, jež prostupuie všechno konáď této společnosti.
Zv|áště v těchto partiích Magdaléna pŤerostla v satiru' která v některfch
momentech anonymně uváď na scénu i skutečrré postavy tehdejšího poli-
tického děď. Nezahaleně je pak pŤedvádí veršovanj'parníet na mladočes-
kou stranu Bož! bojoottíci (č. 1896)' v němž politická reprezentace m|ado-
čech ' jejich pŤedď žumalisté i stoupenci jsou líčeni, jak táhnou na Vídď;
cestou se stčetnou u Tábora se skuteč!Ími nástupci táborskj,ch bratňí,
dělníky s červenjmi cáry na holích, kteňí novodobé boŽi bojovdÍky vyhubí.
K satiče se Machar pozděii ještě jednou wátil ve sbírce .Sarin.con (|9O3),
která veďe české politiky míčí i na literární poměry a na oblast, která se
na začátku nového stoletÍ stďa sďedem básníkova publicistického zÁjau,
na klerikalismus, církevnictví a Vatikán. V prozďzaci lyriky pak Machar
nejdále dospěl v básnickém cestopise Vlllet na Krym (I9@), takika dení-
kovém záznemu cesty' v němž se stčÍdají pťÍrodní nálady s žánrovlni
obrázky, porttéty liď s lehkou reflexí. Kniha je psána v záněrném protikla-
du k romantizujícím verštrm S. Čecha i A. Mickiewicze věnovanjm Krymu.

Proklamace práva na.rmiďní pravdu jedince v fiteratuÍe spolu s kritic-
kjm individqalistickjm gestem' iež se objevily iiž v Macharově prvotíně,
staly se v prtběhu 90. let krédem iady básníkovfch literárních druhťr a pro-
měnily se v nástroje, kter,u'i mladá generace těchto let obhajovala a pro.
sazovala svou vlasmí $orbu. Neobešlo se to bez ostrj'ch stietnutí' na
nichž měl Machar vfznamnf podíl. Dď k nim 1gki první impuls, když
v r. 1894 otiskl v Naší době pňíkie kritickou stať o vítězslavu Hálkovi,
ptoti němuŽ vysoce ocenil Nerudu. Machar článkem vědomě směŤovď
k vyprovokovánÍ konzervativního kiídla českého žurnďismu. Avšak zápas,
ktery po ieho vystoupení vzplál, pierostl daleko tuto základnu, zvláště
když se za Hálka postavili i někteií spisovatelé, zejména J. VrchlickÝ.

Polemiky nakonec vyristily v r. 1895 v ustavení Česhé moderny, jejiž
manifest v Rozhledech koncipovď Machar a v němž dílčí ripravy proveď
Šalda. Česká moderna byla pokusem siednotit k společnjm at<clm aaae
literátn levé kiídlo pokrokového hnutí, jak ho pčedstavovaly Rozhledy,
a mladé realisty. Manifest tehdy podepsali spisovatelé I. s. Machar,
A. Sova, O. Bňezina, v. Mrštík' J. K. Šleihar, F. X. Šďda a F. V. Kreičí,
z politikťr a publicistťr pokrokového hnutÍ J. Pelcl, A. Soukup a J..Tčebickf
a realisté K. Koerner a V. Choc. Manifest shrnovď názory -ladÍ'ch na
soudobé !iterá!:Áí i politické otázky. V literární části mÍňil na starší generaci;
orlmítl eklekticismus, proklamoval svobodu slova v umění a hlarmě v kri-
tice a vyhlásil mitinÍ pravdu tvtlrce jako jediné měčítko worby. Politická
část' zaostÍená proti mladočechťrm, požadovala všeobecné hlasovací právo
a ochranu pracujících pťed titiskem. Brala v ochranu dělníka vyznávajícÍho
intemacionalismus a protestovala proti ieho vylučování z národa. V umění

i v politice pak zdtrraznil manifest individualismus iako rrÍchodisko zktize.
Česká moderna měla iadu plántr' chystala vlastní almanach' ale vnitfuí

íeshody v iejí politické složce záhy pŤevážily a Moderna se rozpaďa. Tlm
zanikly všechny naděje na společnou základnu mladé literatury i na iejí
všestrannou kultuÍní a politickou aktivitu. Avšak v tom základním, ve
vyboiování svobody tvorby a zejména ve zlomení soudcovské moci politic-

kého žurnďsmu nad literaturou, pŤinesly zÁpasy mladÝch trvalé vfsledky'
kterÝch bohatě vnržívaly všechny následující literámí gerrerace.

Ohlasy nástupu Moderny i Macharovo rozčarování z ieiích kongÍt piináší

sbbka Golgara (1901), která znamená uzaviení a vyvrcholení celé jedné

etapy básníkovy tvorby. Slévaií se v ní totiž všechny osnovné motivy Ma-
charovfch dosavadních veršťr, pčičemž zde dosahují značné pr{rboinosti
a myšlenkové zrďosti. K své,utu kulminačrrímu bodu dospívá pčedevším
politická a vlastenecM lyrika. Rezignace na zápasy mladÝch podnítila
Machara k aristokratickému gestu povznášejícÍmu se nad soudobf politickf
život, ale zároveĎ ke gestu, které mu dovoluje z tohoto odstupu vyslovit
nejpÍlkčejší soud nad měšťáckfm na;cionalismem ve známé básni Ptsefi
rodinrui, kde volá Po ,,PŮl millÓnu dobrfch šibeniček.., na nichž by se
klátilo ,,pťrl miliÓnu vlasteneckj'ch brdel, těch fuoucích vlasteneckÍ'ch
hrdel... Rubem tohoto individualistickéJro aristokratismu se současně stává
Macharovo sblížení se sociální demokracií, pro niž básník koná piednášky
a v jeiíchž časopisech publikuje. V Golgatě toto sblížeď našlo vjmz v ně-
kolika básních, vyjadfuiicích naděii v budoucnost spjatou s dělnickou tčí-

dou. Neméně vyhraněnÝ je ve sbírce i básďkťrv vztah k náboženství a kle-'
rikalismu, kterÍ po jednotlrych náznacích v pňedcMzejících sbírkách
krystďizuje v oslavu pohanství, jež se po staletí znovu zrnocĎuje světa.

Golgata však také zahajuje nové období básníkovy worbn a to svou
poezií historickou. V antickém světě nyď Machar trledá parďely k součas.
nosti' obievuie silná individua, která nepoďehla tlaku doby a dovedla si pňi

vší duchovní bídě uchovat vlastní dťrstojnost a vnitlní život. (Dioklecidn,
Vaterius Asiaticus, Julilin Apostala). JestliŽe ieště v GolgBtě má MacharÍrv
zájem o bistorii ráz bezprostŤerlni reakce na situaci po rozchodu Moderny'
pozděii ve sbfukách V ztiči helénského sltmce a Jeil z Judey (obě 1906) stává
se historie prostŤedkeÍn k ilustraci básníkovy pÍedstavy o vztahu antiky
a kiesťanství, piedstavy, která v antice shledávala jeden z wcholir dějin'

iejž :.rtičt|o kieséanswí, a whlo tím lidstvo daleko zpátky. obě sbírky
zároveĎ zahajujl obsáh$ básnickÝ c-yktus Szlěilotním zsěkŮt, v němž Machar
chtěl vysledovat rrjvoi etickfch principťr lidstva cd nejstarších dob aŽ po

současnost, a to formou portrét{r rozmanitj'ch osobností, které ve svj'ch
monolozích, ďalozích, dopisech i vzpomÍnkách vydávaií svědectví o du.
chovní atmosféňe doby. Machar se tak pokusil o osobit!.pčístup k tradiční
básnické látce, jak ji známe z románskj'ch literatur 19. století a u nás z díla

J. Vrctrlického. Nepochybně se mu to zdďilo v prvních kníŽkách cyklu, ale
jak epopej dospívala pňes stňedověk (BarbaŤi; Pohanské plarrleny; Apošto-



M171170M
k návratu 1e-, odhrd vyšla.-To ie však ien rmějšÍ děiové schéna poskyttrjící
prostor pro Macharovo ironicky ritočné vylÍčení prosďedÍ maloměstské
honorace a hlavně pro zesměšněnÍ českého politického života, vyplněného
nesmyslnfm partainictvím, jež prostupuje všechno konáď této společnosti.
Zv|áště v těchto partiích Magdaléna pierostla v satiru, která v některfch
momentech anonymně uvádí na scénu i skutečné postavy tehdejšího poli-
tického děnÍ. Nezahaleně je pak pťedváď vedovanf pamflet na mladočes.
kou stranu Boží bojooníci (č. 1896)' v němž politická Íeprezentace mlado.
čech , jejich piední žurnalisté i stoupenci jsou líčeni, jak táhnou na Vídeů;
cestou se stňetnou u Tábora se skutečnÍni nástupci táborskfch bratŤí,
dělníky s červenjlmi cáry na holíc\ kteií novodobé boží boiovďíky vyhubí.
K satiie se Machar později ještě jednou vrátil ve sbírce Saarucon (t9O3),
která vedle české politiky míňí i na literární poměry a na oblast, která se
na začátku nového stoletÍ stala sďedem básníkova publicistickébo zájau,
na klerikďismus, církevnictví a Vatikán. V prozaizaci lyriky pak Machar
nejdále dospěl v básnickém cestopise Vlllet na Krym (L9Oo), takŤka dení.
kovém zázrlaÍru cesty' v němž se stťídají piírodní nálady s žánrovjrni
obrázkn porfféty liď s lehkou refled. Kniha je psána v záměrnén protikla.
du k romantizujícÍm veršf'm S. Čecha i A. Mickiewicze věnovanjn Krymu.

Proklamace práva na.rmitŤní pravdu jedince v literatuŤe spolu s kritic.
klm individqďstickfm gestem' jež se objevily iiž v Macharově prvotině,
stďy se v prťtběhu 90. let krédem Íady básníkovfch literámích druhfr a pro.
měnily se v nástroje, kter'mi mladá generace těchto let obhajovala a pro-
sazovďa svou vlasmí tvorbu. Neobešlo se to bez ostrj'ch sďetnutí, na
nicM měl Machar wzlcrannÝ podíl. Dal k nim také první imputs, když
v r. 1894 otiskl v Naší době pŤíkie kritickou stať o vítězslavu Hálkovi,
ptoti němuž vysoce ocenil Nerudu. Machar článkem vědomě směiovď
k vyprovokováoÍ konzervativního kiídla českého žurnalismu. Avšak zápas,
ktery po ieho vystoupení vzplál, pňerostl daleko tuto základnu, zvláště
když se za Hálka postavili i někteií spisovatelé, zejména f. Vrchlickf.

Polerniky nakonec vyristily v r. 1895 v ustavení České moderny, jejlž
manifest v Rozhledech koncipovď Machar a v němž dílčí ripravy proveď
Šalda. Česká moderna byla pokusem siednotit k společnjn at<ctn mude
literáty, lwé kiídlo pokrokového hnutí, jak ho pťedstavovaly Rozhledy,
a mladé realisty. Manifest tehdy podepsali spisovatelé I. s. Machar,
A. Sova, O. Bňezina, V. Mrštík, J. K. Šleihar, F. X. Šďda a F. V. Kreičí,
z politik{r a publicistťr pokrokového hnuti J. Pelcl, A. Soukup a }. TŤebickf
a realisté K. Koerner a V. Choc. Manifest shrnoval názory mladÍ'ch na
soudobé literární i politické otázky. V literární části mífil na starší generaci;
odrrítl eklekticismus, proklamoval svobodu slova v um,ění a htrarmě v kri-
tice a vyhlásil vnitňnÍ pravdu tvrlrce jako jediné měčítko worby. Politická
část' zaosďená proti mladočechflm, požadovala všeobecné hlasovací právo
a ochranu pracujících pied tiskem. Brala v ochranu dělníka vyznávajícího
intemacionalismus a protestovala proti jeho vylučování z národa. V umění

i v politice pak zdťrraznil manifest inďviduďismus iako rrÍchodisko z|<tiz'e.
Česlé moderna měIa iadu plántr' cbystala vlastní atnanacb ale. vnitinÍ

neshody v iejt politické složce záhy p evážÁy a Moderna se rozpaďa. Tím
zanikly všechny naděie na společnou základnu mladé literatury i na iejí
všestrannou kutturď a politickou aktivitu. Avšak v tom základním' ve
vyboiování svobody tvorby a zejaéna ve zlomení soudcovské moci politic-

kého žurnalismu nad literaturou, pŤinesly zápasy mladÝch trvalé vfsledky,
kterfch bohatě vyrržívaly všechny následuiící literární generace.

ohlasy nástupu Moderny i Macharovo rozčarování z jejlch konď pÍináší

sbÍrka Gotgatt (LgoL)' která znamená uzavÍení a vywcholení celé iedné
etapy básníkovy tvorby. Slévají se v ní totiž všecbny osnovné motivy Ma-
charovfch dosavadních veršir, pňičemž zde dosahují značné prťrbojnosti
a myšlenkové zralosti. K svému kulminačnímu bodu dospívá pňedevšim
politická a vlastenecká lyrika. Rezignace na zápasy mladfch podnítila
Machará k aristokratickéuru gestu povznášejícírnu se nad soudobf politickf
život, ale zároveů ke gestu, které mu dovoluje z tohoto odstupu vyslovit
nejpčíkiejší soud nad měšťáckfm nacionalismem ve známé básnt Píseú
rodinnd,, kde volá Po ,,Pul millÓnu dobrÍch šibeniček.., na nichž by se
klátilo ,,p{rl miliÓnu vlasteneckfch brdel, těch Ívoucích vlasteneckj'ch
hrdel... Rubenr tohoto individuďistického aristokratismu se současně stává
Macharovo sblížení se sociální demokracií, pro niž básník koná piednášky
a v ieiíchž časopisech publikuje. V Golgatě toto sblížení našlo vjmz v ně.
kolika básních, vyjadfujícícb naděii v budoucnost spjatou s dělnickou tií-

dou. Neméně vybraněnÝ je ve sbírce i básníkrlv vztah k náboženství a klei
rikalismu, kterÝ po jednotlivfch náznacích v piedcMzejícÍch sbírkách
krystalizuie v oslavu pohanství, jež se po staletí znovu zmocůuje světa.

Golgata však také zabajuje nové období básníkovy worbn a to svou
poezií historickciu. v antickém světě nyď Machar hledá paralely k součas-
nosti, obievuje silná individua, která nepoďehla tlaku doby a dovedla si pŤi

vší duchovní bídě uchovat vlastní dťrstojnost a vnitíní život (Dioklecid.n'
Valeius Asiaticus, Julidn Apostala). JestliŽe ještě v Golgatě má Machar{rv
zájem o historii ráz bezprostŤední reakce rra situaci po rozchodu Modemy'
pozděii ve sbfukách V záfi heténského slunce a Jeil z Judq (obě 1906) stává
se historie prostčedke'n k ilustraci básníkovy pÍedstavy o vztahu antiky
a kiesťanstvÍ, pčedstavy, která v antice shledávala jeden z wcholťr dějin'

ieiž zničilo kťesťanství, a whlo tím lidstvo dďeko zpátky. obě sbírky
zároveů zahajuií obsáhlÝ básnickf cyÚus Soědotlim oěk , v němž Machar
chtěl vysledovat vjvoj etickfch principtl lidstva cd neistarších dob až po

současnost, a to formou portréttr rozmanitj'ch osobností, které ve sq('ch
monolozích, ďalozích, dopisech i vzpomínkách vydávají svědecwí o du-
chovní amrosféňe doby. Machar se tak pokusil o osobitj'pŤístup k tradiční
básnické látce, jak ji známe z románsk ch literatur 19. století a u nás z díla

J. Vrchtického. Nepochybně se mu to zdďilo v prvních knížkách cyklu, ale
jak epopej dospívala pies stňedověk (Barbaii; Pohanské plameny ; Apošto-
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lozlé; vše l9l1) a Francouzskou revoluci, ve které básník nalézal prozatím
vyvrcholení novodobj'ch dějin (ďptych Roky za století, sk|áfuiicí se ze
sbírek ozl a on; obé 192l), k současnosti (Krťlčky dějin; Kam to spěje?;
obě 1926)' tak postupně se z ní vytrácel jednotící pohled i vnitňní i""i"tt
a měnil se v suchou reprodukci událostí a scén smíšenfch s náhodně vole-
nlmi portréty umělcťr, politikťr, vědcťr, panovnÍk i prostj.ch lidí. Cyláus
pak uzavírá reminiscence na Nerudu, básei Postední kosmickd píseř, obraz
světťr kroužících kolem sv]fch sluncí, a|e již bez naší země. KrajnÍ pesi-
mismus tohoto závěru ovšem souvisí s básníkor"jm celkov}im postoj"m
k poměrťrm za butžoazni republiky, je vytazem celkové ztraty perspektily,
jež se odráŽí i v ostatnÍ Macharově lyrice z té dobn zejména pak vi sbírce
Tristiclm Praga I - C (L926). Kniha konfrontuje sny a naděje, jeŽ Machar
vkládal do svobodrré republiky, s rozčarováním z jejich vyplněnl, a tak
derrronstruje bezqichodnost básníkova krajně pesimistického společenského
postoje, kter.jl pak proniká i do jeho lyriky intimní a meďtativní, do jeho
epiky a do satirické tvorby (Na okraj dn , t935).

Cyklus Svědomím věkťr vznikď již v době, kdy se Machartrv tvťrrčí
zájem postupně pŤesunoval k prÓze. Její jádro tvočí fejetony, které také po
Nerudovi znamenaji vyvrcholení tohoto žánru v české literatuňe L9. a za-
čátku 20. století. Svou fejetonistiku pokládal Machar za rovnocennou
s vlastní básďckou tvorbou, a to proto, že skjtá moŽnost bezprostťedně
zaujmout osobní stanovisko |q 6ktuií|ním událostem. Fejeton se tak Macha-
rovi stal prostňedníkem soustavného komentování českfch i rď<ouskfch
politictfch pomčr'i, místem pro názorová stŤetnutí s poiitickfmi odpurci
i zátiším, kde v tvtrrčí pohodě se intimně vyznáva! ze vzpomínek, osobních
zážitki i dojmťr z cest. Jeho fejetony nesou plně pečeť autorovy osobnosti;
vyznačují se vypjatou subjektivností a zqujetím, s iakÝm prosazují vlastni
názoty a soudn nejčastěji polemicky zahtocené, hfčí ironií a sarkasmem.
Těmito fysy se Machar stal obávanjm polemikem, iehož ritočnost měli
pčíležitost vyzkoušet literární odpťrrci České modernn političtí protivníci
z ňad mladočechfr a nacionalistickébutžoazie a konečně i stoupenci kleri-
kální politiky.

Fejeton chápal Machar jako dokument času, svědectví o myšlenkovém
životě dobn a proto také své fejetony pravidelně shrnoval do knih bez
ohledu na to, mají-li obecněiší dosah, nebo jsou-li cele poplatny chvíli.
Řaal 'e jednak časově, jak vycházely v Herbenově Č"'. ''"u" o;.ai"et"
i iinde, jednak tematicky, a to zejména ty, které byly i p{rvodně koncipo.
vány jako souvislejší celky. Literfuně nejhodnotnější a také dodnes ne;vice
Živé jsou dvoudílné vzpomínky na dětství a studentská |éta KonJese lhir n
(1901), obsahující vedle prrihledťr do intimního světa básníkovamláď jeho
tehdejší literární názory a ťadu jinde netištěn ch ranj'ch veršťr. Dokumen-
tární hodnota se v Konfesích poji s otevŤen1|'m odhalováním vlastního niua
a dává možnost ke konfrontaci těchto vyznáď s básníkovou deziluzí, iakje vyiádŤena v jeho ran1 ch sbírkách. Na Konfese literáta volně navazuií

vzpomÍnky na básníktrv život a tvorbu ve Vídni Tžicet roktl (1919). ŠirokÝ,

kddnÝ i zápom!,, ohlas vyvolaly práce, v nichž Machar vyvozoval praktické

dťrsledky ze svj,ch názorti na antiku a kŤesťanství a v nichž formou cesto.

pi*i'.t'i."aii z nane (Řín, lgo7), formou satirickj'ch pamíetir (Katolické
-p,,apy,19l1)nebokoriečněirivahovÍmiapolemickj'mifejetony(Antika
-akŤesťanstoí,1919)sevyrovnávalsesoudobjmkler ika l ismem.Hlavně

.Řízl absolutní idealizací antiky, ostrou kritikou stiedověku a papeŽského

Říma a konečně oslavou novodobé sjednocené Ítá|ie ztozené z národně

osvobozeneckého boje podnítil četné spory, do nichž zasáhly i odborné

historické kruhy. K itaiskému tématu se Machar ieště jednou vrátil. po

dalších návštěvách Apeninského poloostrova v kníŽce krajinnfch dojmit

Pod sluncem italskllm (1918). Tematické celky vytváťejí i fejetony věnované

Vídni, rakouské politice a vztahtrm Vídně k českému národu (Vi,deú;

Videú|ské proJib; ouoit 1919) i vzpomínkové knihy na ttrzné osobnosti z li-

terarnihďživoia, provázené 
"p'",'idl" 

jeiich korespondencí (oni a já' L927;

Zapott nani a za1lomenutí, 19žg; Pňi sklence olna, |929). Samostatnou knihu

pak vytvoiila komentovaná korespondenc e Čryťicet let s Al. Jir skem (|93l).
^ 

Z ieietonťr ňazen!,ch časově má největší hodnotu vydání básníkovj.ch

polemií< z 90. let Knihy Íejaonú.r, // (l9ol), je.ž byly t. |920 znovu vydány

podtitulemZaránaaTroÍeje.VestÍnuMacharovyfejetonistikyne'zcela
pravem ztrstala ieho umělecká pt6za, zejména kníŽka drobnj,ch obrázktr ze

iiuo.", usiluíících o civilní, od|atetizovanÝ pohled na téma lidské deziluze,

Stard prÓza (1903).

Helena MalíŤová
/7877-r940/

Prozalčka, soclátně demokratická a komunistická pub!icistka;
autorka emoc|onálně laděnfch románú a povídek s autobiografickfmi

|,'l.y, " 
nichž s|eduje osudy žen, jež svádějí zápas o své právo na plné

c|tové a společenské vyžití.

Vlasmím iménem Helena Nosková; naroďla se 31. 10. L877 v Praze.

Dcera J. Noska, riŤedníka, kterj'v 60. a ?0. letech 19' století psal drobné

pt6zy áričastnil se práce v českj'ch kulturních spolcích, a sestÍa vj'znamné

i,.,"Éry, nfuodní umělkyně R. Naskové, našla |iž koncem 90. let cestu

do spoiěč,,o,ti pražskÝch umě1c{r; byla pŤítelkyní anarchistick',clt literáttl'

,"",,-á-il" ,. . Ř. Svobodovou, F. X. Šaldol aj. Navštívila iadu cizích zemÍ

(Fr*cii, Holandsko, Itálii, Bulharsko, N8mecko aj.), r. t9L2 za srbsko-

.ture*á vaky byla na Balkáně jako reponérka a ošetiovatelka. o rok pozdě|i

se stďa redaktorkou vídďskfch sociálně deoaokratickfch Dělnicklch listtt'
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lotlé; vše l9l1) a Francouzskou revoluci, ve které básník nalézal prozatím
vywcholení novodobfch dějin (ďptych Roky za století, skládající se ze
sbírek ozi a On; obé l92l), k současnosti (Kr čky dějin; Kam to spěje?;
obě 1926)' tak postupně se z ní vytrácel jednotící pohled i vniďní zaujetí
a měnil se v suchou reprodukci událostí a scén smíšenjlch s náhodně vole-
nlmi ponréty umělcťr, politiktr, vědcir, panovníkťr i prost1icb lidí. Cyklus
pak uzavírá reminiscence na Nerudu, báseř' Posledni kosmick písefi, obraz
svět{r krouŽících kolem svj,ch sluncí, a|e již bez naší země. Krajní pesi-
mismus tohoto závěru ovšem souvisí s básníkovlm celkoqfm postoiem
k poměrtrm zabvtžoazni republiky, je vytazen celkové ztráty perspektivy,
jež se odráží i v ostatní Macharově lyrice z té doby, zejména pak ve sbírce
Tristium Praga I - C (L926), Kniha konfrontuje sny a naděje' |ež Machar
vkládď do svobodné republikn s rozčarováním z ieiich vyplnění' a tak
demonstruie bezvj'chodnost básníkova kraině pesimistického společenského
postoje, ktery pak proniká i do jeho lyriky intimní a meďtativní, do jeho
epiky a do satirické tvorby (Na okraj dn:ú' L935).

Cyklus Svědomím věkťr vznikal již v době, kdy se Macharťrv tv{rrčí
ájem postupně piesunoval k prÓze. Její iádro tvočí feietony' které také po
Nerudovi znamenají vyvrcholení tohoto žánru v české literatuče |9. a za-
čátku 20. století. Svou fejetonistiku pokládal Machar za rovnocerulou
s vlastní básnickou tvorbou, a to pÍoto' Že skjtá možnost bezprostčedně
zaujmout osobní stanovisko k aktuálním udál<lstem. Feieton se tak Macha-
rovi stal prostiedníkem soustavného komentování českfch i rď<ouskfch
politickfch pomť.i':, místem pro názorová stŤetnutí s politicklmi odp{rrci
i zátiším, kde v tvťrrčí pohodě se intirnně vyznáva| ze vzpomínek, osobních
zážitkfl' i dojmÍr z cest. Jeho fejetony nesou plně pečeé autorovy osobnosti;
vyznačuií se vypjatou subjektivností a zaujetím, s iakÍm prosazují vlastní
ttázoty a soudy, nejčastěji polemicky zahtocené, hfií ironií a sarkasmem.
Těmito rysy se Machar stal obávanj'm polemikem, iehož ritočnost měli
pŤíležitost vyzkoušet literární odpťrrci České moderny, političtí protivníci
z ňad mladočechfr a nacionalistické buržoazie a konečně i stoupenci kleri-
kální politiky.

Fejeton chápal Machar iako dokument času, svědectví o myšlenkovém
Životě doby, a pÍoto také své feietony pravidelně shrnoval do knih bez
ohledu na to, maií-li obecnější dosah, nebo jsou-li cele poplatny chvíli.
Řaal je jednak časově, iak vycházely v Herbenově Čase nebo ojediněle
i jinde, jednak tematicky, a to zejména ty, které byly i pťrvodně koncipo-
vány jako souvislejší celky. Literárně nejhodnotněiší a také dodnes Deivíce
živé jsou dvoudíIné vzpomínky na dětstvÍ a studentská |éta Konfese literáta
(l90l), obsahuiící vedle prťrhledťr do intimního světa básníkova mládí iebo
tehdejší literární názory a íadu jinde netištěn] ch ranj'ch veršťr. Dokumen.
tární hodnota se v Konfesích pojí s otevŤenlm odhalováním vlastního nim
a dává možnost ke koďrontaci těchto vyznárr! s básníkovou dezi|lz|, iak
je vyiádiena v jeho ranfch sbírkách. Na Konfese literáta volně navazují
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vzpomínky na básníkfrv život a tvorbu ve Vídni Tžicet rok (1919). ŠirokÝ,
kladrrÝ i ápornj', ohlas vyvolďy práce, v nichž Machar vyvozoval praktické
dťrsledky ze svj'ch názorri na antiku a kŤesťanství a v nichž fomou cesto-
pisnfch studií z Itállie (Řím, 1907), formou satirick ch parrfletťr (Katolické
pooídky, l911) nebo konečrrě i rivahovlmi a polemick mi fejetony (Antika
a kťesťanstllí, 1919) se vyrovnával se soudobfm klerikalismem. Hlavně
Řízr absolutní idealizací antiky' ostrou kritikou stiedověku a papežského
fuma a konečně oslavou novodobé sjednocené ltá|ie ztozené z národně
osvobozeneckého boje podnítil četné spory, do nichž zasáhly i odborné
historické kruhy. K itďskému tématu se Machar ještě jednou vrátil po
dďších návštěvách Apeninského poloostrova v knížce krajinnfch dojmit
Pod sluncem italshllm (l918). Tematické celky vytváŤejí i feietony věnované
Vídni, rakouské politice a vztahťrm vídně k českému národu (Videfi;
Videiské profily ; oboji 1919) i vzpomínkové knihy na rťrzné osobnosti z Ii-
terárního Života, pÍovázené zpravidla jeiich korespondencí (oni aj ' 1927;
Za1lominaní a zclpomenutl' L929; Píi sklence oína,1929). Samostatnou knihu
pak vytvoiila komentovaná korespondence ČtyŤicet let s Al. Jir skem (|93l).

Z fejetonťr iazenj,ch časově má největší hodnotu vydání básnikov1 ch
polemik z 90. let Krtihy fejetont| I' II (|90L)' jež byly r. |92o znovu vydány
pod titulem Za r na a Trofeje, Ve stÍnu Macharovy fejetonistiky ne zcela
právem ztrstala jeho umělecká ptÓza, zeiména kníŽka drobnÝch obrázktr ze
života, usilujících o civilní, odpatetizovanf pohled na téma lidské deziluze'
Stard prÓza (l903).

Helena MalíÍová
/7877.Íg40/

Prozalěka, sociálně demokratická a komunlstická publicistka;
autorka emocionálně laděnfch románri a povídek s autobiografickfmi
prvky, v nichž sleduje osudy žen, jež sváděií zápas o své právo na plné
citové a společenské vyžitÍ.

Mastním jménem Helena Nosková; naroďla se 31. 10. L877 v Ptaze.
Dcera J. Noska, riiedníka, kteď v 60. a 70. letech 19. století psal drobné
prÓzy a ričastnil se práce v česk!'ch kulturních spolcích, a sestra vj.znamné
herečky, národní umělkyně R. Naskové, našla jiŽ koncem 90. let cestu
do společnosti praŽskfch umělcťr; byla piítelkyní anarchistickfclr literáttr,
seznámila se s R. Svobodovou, F. X. Šaldou aj. Navštívila čadu cizích zemí
(Francii, Holandsko, Itálii, Bulharsko, NEmecko aj.), r. |9I2 za srbsko-
.turecké války byla na Balkáně jako reportérka a ošetčovatelka. o rok později
8e stďa redaktorkou vÍdeĎskfch sociáloě demokratickfch Dělnickfch listtr'
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kde pracoval i její muž, spisovatel I. olbracht. Po válce se odstěhovďa do
Prahy a žila do r. t936 s olbrachtem u jeho otce, prozaika A. Staška v Krči.
R. 1920 navštívila ilegálně Sovětsk1f svaz. Stďa se zakládající členkou
Komunistické strany Československa a redaktorkou stranického tisku
(Rudé právo, Komunistka, Rozsévačka ai.). R. 1936 navštívila s delegací
česk1ich intelektuáltr v době občanské války Španělsko. Aktivně se ričastnila
boje proti fašismu. Zemšela v Ptaze |7. 2. 1940.

Ze žántově velmi pestrého díla Heleny Malíňové má největší v1znam
tvorba románová a povídková. Dobové risilí mladfch plozaikťr postihnout
intenzitu citového prožívání skutečnosti, zachytit odstíněnou náladu a proti
objektivnímu vyprávění zvolit subjektivizovan1i projev nďezlo v začínající
autorce vnímavou a citlivou žákyni. V jejích ptÓzách pievládá srdce a cit,
smysly a nervy; již od počátku si její práce podržují charakter víceméně
zpovědní, silně autobiografickj'' aÍ již zďirazněním jednoty vyprávěče
a autoÍa' nebo pčímo v motivech a dějích (napčíklad téma citové
vzpouťy ženy). Malíňová však nemá piíliš velkf smysl pro kompozici díla,
pro myšlenkovou preciznost a tvárnou kázeĎ. Proto je také šťastnější v po-
vídkách, kde mohla vyniknout její schopnost zachytit atmosféru okamžiku,
vnitční citové napětí a neurčitost ženské totthy (Lidské srdce, l9o3i KŤehhé
květing' |907; Proni polibkJ'' 1912). Mnohdy pak její povídky dostávají
anekdotickj'ráz, humorné zaměŤení a fejetonní lehkost.

V románové tvorbě se MalíŤová zpočátku soustňeďla na konflikt ženy,
usiluiící o plné uplatněnÍ své osobnosti, a muže, spoutaného konvencemi,
sobectvím a nerozhodnosti (Víno, |912; Popel,1914, aj.). Autorka se v těch-
to dilech piítiš nezabjvá podrobnější motivací pčíběhir, často spíše ilustruje
než zobtazuje zák|adní problematiku efotickÝch a citov1fch vxahtr. Typic-
k 'm projevem prvního tvirrčího ťrdobí je román Prátso na štěstí (1908).
Dílo konfrontuie pňíslušníka bohémské generace z konce století básníka
KováŤe s tiemi rfrznjmi typy žen: se sestienicí Rťrženou, která nalezla
štěstí v tichém, klidném rodinném prostčedí, a prudké okouzlení Kováťem
ji dovádí k sebevraždě; s intelektuálně rovnocennou partnerkou Zuzanou
a s mladičkou Jarmilou, která chtěla pomstít smrt své sestÍy. MalíŤová
popisuje citové vztahy' spokojuje se vnější charakteristikou, motivy iednání
jen naznačuje; její hlarrrrí pozornost je soustŤeděna na pestrf sled scén,
vfjevťr a stručné vyznačení děje. Citové krize a nedorozumění jsou časově
i prostorově velmi konkrétně situov:íny do Prahy konce a počátku století,
do prostŤedí kaváren, divadel, domácností ap. Román si tak podržuje
hodnotu dokume-ntárního obrazu pražské intelektuální společnosti ze z|oml
století (tento rys ie ještě zesílen v autorčině druhé redakci románu), ale
kompoziční roztiíštěnost oslabuie jeho hodnotu uměleckou.

V pozdějších dílech se Mďíňová pokoušela látky objektivovaÍ a zasazova|a
své piíběhy do rušného prostŤedí bďkánské války nebo do doby prudkÝch
společenskfch proměn (romány Srdce nenti stáni,|9L8i Vítězsttlí' 1918, aj.).
Dlouhé tvťrrčÍ trledání a často pčekotná tvorba vykrystďizovaly posléze

v originálnínr tvard pÍÓzy krátlqich, jakoby filmovfch záběttt' ťadÍcích se
k sobě v pŤímfch nebo nepiímj'ch konfrontacích' Tento mozaikov1!' zpitsob
vyprávění umožnil Malíňové zmocnit se časově velmi rozsáhlych děiit,
vtisknout jim iednotu buď pomocí základního motivu' obměĎovaného
v historickém vjvoji (román o divadle a herectví Mariola, 1940, pťrvodně
v Národním osvobození s názvem Věčnd Mariola, 1932)' nebo obrazem
jednoho života, proŽívaného v rťrzn1 ch časov!'ch risecích v mnoha dimen.
zích (román Deset žizlottl, 1937). Z celého autorčina díla jsou právě tyto
závěrečrré práce nejdznamnější.

Román Deset Životir má nesporně autobiografickf základ a ani autorka
pŤíliš neskrfvá, že osudy Evy Nygrfnové isou je|ími vlastními osudy.
Každá z deseti kapitol ie soustŤeděna k jednomu okruhu událostí' jež v!-
razně poznamenaly podobu hrdinčina života. V první kapitole, začiaajicl
r. 1887, kdy je Evě deset let, ocitrírne se ve světě ,,samého světla a samého

směvu.., uprosďed šťastné rodinné idyly, prožívané s rodiči a sestrou
Milenou. Druhou kapitolu tvoií piíběh manŽelství s nemocnj'm básníkem
proletáiem. V dalších kapitolách jsou sledovány pražské, paňížské a balkán-
ské piíhody. osu páté až deváté kapitoly tvočí vztah k sociálně demokratic-
kému redaktorovi Pavlu Dobešovi, vztah, kterl ko4čí po patnácti letech
rozchodem. V desáté kapitole stfunoucí, unavená paní hledá a na|ézá
novj. smysl svého života v pčátelství. Autorka se zaměňila k osvětlení sféry
intimní, citové a sféry veiejné, sociálně politické. Eva je piedstavena jako
jednostranně emocionální bytost, která se narodila a žilra ,,ve znamení
erotiky a nikoliv sexu.., s touhou po šéastném, láskyplném vztahu' jehož

katastrofa rozvtáti|a její život. Milostn1 vztah stále prolíná do oblasti
veiejné; v románu je pňedstaven svět pražské bohémy z konce století, hor-
nická stávka r. 1900, společenské a politické události ve Francii, na Balkáně'
ve Vídni a obšírně je líčen zejména pobyt v Rusku, agitační práce v KSČ
v 20. letech a pobyt ve vězení. UvnitŤ kapitol autorka k sobě Ťadí relativně
samostatné jednotlivé scény, usiluje o zobtazeni citové atmosféry vj'jevťt,
nikoliv o jejich vzájemné spojování.

Veďe romántr a povídek psala Malíťová též verše, pohádky a prÓzy
pro mládež. Z jejích pokustr o jevištní ritvar zťrstalo nejvj'znamnější drama
sociální vzpoury vyrtrstající z revoluční atmosféry r. 1905 Bratrsní' jež

bylo ještě téhoŽ roku inscenováno na jevišti Národního divadla. Rozsáhlá
je publicistická tvorba MalíŤové; kniŽně z ní vyšly jen Rudé besídky (L922),
stati svědčící o vzrušené situaci prvních poválečnfch let, kdy se sváděl
zápas o charakter nového státu. Konečně jako pčekladatelka se Malíčová
uplatnila zejména v pŤevodech díla T. Manna, francouzské a bulharské
ptÓzy.
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kde pracoval i její muž, spisovatel I. Olbracht. Po válce se odstěhovala do
Prahy a žila do t.1936 s olbrachtem u jeho otce, prozaika .\. Staška v Krči.
R. 1920 navštívila ilegálně Sovětskf svaz. Stala se zakládající členkou
Komunistické strany Československa a redaktorkou stranického tisku
(Rudé právo, Komunistka, Rozsévačka ai.). R. 1936 navštívila s delegací
česk ch intelektuálťl v době občanské vátky Španělsko. Aktivně se ričastnila
boje proti fašismu. ZemÍeta v Ptaze |7. 2. |940,

Ze žéntové velmi pestrého díla Heleny Malíňové má největší vlznam
tvorba románová a povídková. Dobové tisilí mladj'ch prozaiktr postihnout
intenzitu citového ptožívánl skutečnosti, zachytit odstíněnou náladu a proti
objektivnímu vyprávění zvolit subjektivizovan projev nďezlo v začínajíci
autorce vnírnavou a citlivou žákyni. V jejích ptÓzách pievládá srdce a cit'
smysly a nervy; již od počátku si jeji práce podržují charakter víceméně
zpovědní, silně autobiografickji at již zdÍrazněním jednoty vyprávěče
a autota' nebo pňímo v motivech a dějích (napŤiklad téma citové
vzpoury Ženy). Malíňová však nemá piíliš velk smysl pro kompozici díla,
pro myšlenkovou preciznost a tvárnou kázeĎ. Proto je také šťastnější v po-
vidkách, kde mohla vyniknout její schopnost zachytit atmosféru okamŽiku,
vnitiní citové napětí a neurčitost ženské tolhy (Lidské srdce, L9o3i Kiehké
kt'lětiny, 7907 3 Proní polibky' 1912). Mnohdy pak její povídky dostávají
anekdotickj'ráz, humorné zaměiení a fejetonní lehkost.

V románové tvorbě se Malíiová zpočátku soustiedila na konflikt ženy,
usiluiící o plné uplatnění své osobnosti' a muže, spoutaného konvencemi,
sobectvÍm a nerozhodnostl (Vlno' t9L2i Popel,|9|4'aj,), Autorka se v těch.
to dílech pŤíliš nezabjvá podrobnější motivací pčíběhťr, často spíše ilustruje
než zobtazuje základni problematiku erotick''ch a citov1ich vztahtr. Typic-
kj'm projevem prvního tvťrrčího ridobí je román Prdao na štěstt (L908),
Dílo konfrontuje piíslušníka bohémské generace z konce století básníka
Kováňe s tiemi rťrzn1imi typy Žen: se sestňenicí Rtrženou, která nalezla
štěstí v tichém, klidném rodinném prostčedí, a prudké okouzlení Kováčem
ii dovádi k sebevraždě; s intelektuálně rovnocennou partnerkou Zlzanoa
a s mladičkou Jarmilou, která chtěla pomstít smrt své sestry. Malíčová
popisuje citové vztahy' spokojuje se vnější charakteristikou, motivy iednání
jen naznačuje; její hlavní pozofnost je soustieděna na pestrjl sled scén,
vfjev a stručné vyznačení děje. Citové krize a nedorozumění isou časově
i prostorově velmi konkrétně situovány do Prahy konce a počátku století,
do prostŤedí kaváren, divadel, domácností ap. Román si tak podržuje
hodnotu dokume-ntárního obrazu praŽské intelektuální společrrosti ze z|omu
století (tento rys ie ještě zesílen v autorčině druhé redakci románu), ale
kompoziční roztiíštěnost oslabuje jeho hodnotu uměleckou.

V pozdějších dílech se Malíiová pokoušela látky objektivovaÍ a zasazova|a
své pňíběhy do rušného pfostfedí balkánské války nebo do doby prudkÝch
společenskjlch proměn (romány Srdce nemd sttinl,|9t8i Vítězsní,l9l8' ai.).
Dlouhé tvurčí hledánÍ a často piekotná tvorba vykrystďizovaly posléze
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v originálním tvaru pt6zy krátlcÍch, iakoby filmovfch záběrh' ťadících se
k sobě v pčímfch nebo nepiímj'ch konfrontacích. Tento mozaikovj'zpirsob
vyprávění umožnil Malíiové zmocnít se časově velmi rozsáhlj'ch dějit'
vtisknout jim jednotu buď pomocí základního motivu' obměĎovaného
v historickém vjvoji (román o divadle a herectví Mariola, 1940, pťtvodně
v Nfuodním osvobození s názvem Věčnd Mariola, t932)' nebo obrazem
jednoho života, proŽívaného v rirznj.ch časovj.ch risecích v mnoha dimen.
zích (román Deset žit:ottl, 1937). Z celého autorčina díla jsou právě tyto
závěrečné práce nejqznamněi ší.

Román Deset životÍr má nesporně autobiogafickj'základ a ani autorka
pňíliš neskrlvá, že osudy Evy NygrÝnové jsou jejími vlastními osudy.
Každá z deseti kapitol ie soustňeděna k jednomu okruhu událostí, jež v!-
razně poznamenaly podobu hrdinčina života. V první kapitole, začinajic|
r. 1887, kdy je Evě deset let, ocitáme se ve světě ,,samého světla a samého
tisměvu.., upfostred šťastné rodinné idyly, prožívané s rodiči a sestfou
Milenou. Druhou kapitolu tvoií piíběh manželství s nemocn:fm básníkem
proletáťem. V dalších kapitolách jsou sledovány pražské, paiížské a balkán-
ské piíhody. osu páté až deváté kapitoly tvoii vztah k sociálně demokratic-
kému redaktorovi Pavlu Dobešovi, vztah, kter:íl ko4čí po patnácti letech
rozchodem. V desáté kapitole stárnoucí' unavená paní hledá a na|ézá
novj' smysl svého života v pčátelství. Autorka se zaměčila k osvětlení sféry
intimní, citové a sféry veiejné, sociálně politické. Eva je pťedstavena jako
jednostranně emocionální bytost, která se narodila a žila ,,ve znamení
erotiky a nikoliv sexu.., s touhou po šéastném, láskyplném vztahu' jehož

katastrofa tozvtáti|a její život. Milostnj' vztah stále prolíná do oblasti
veiejné; v románu je piedstaven svět pražské bohémy z konce století, hor-
nická stávka r. 1900, společenské a politické události ve Francii, na Balkáně'
ve Vídni a obšírně je líčen zejména pobyt v Rusku, agitační práce v KSČ
v 20. letech a pobyt ve vězení. Uvniti kapitol autorka k sobě iadí relativně
samostatné jednotlivé scény, usiluje o zobtazeni citové atmosféry vj'jevit,
nikoliv o iejich vzájemné spojování.

Veďe romántr a povídek psala Malíťová též verše, pohádky a prÓzy
pro mládež. Z jejích pokustr o jevištní ritvar zťrstalo nejvj'znamnější drama
sociální vzpoury vynistající z revoluční atmosféry r. 1905 Bratrsní' jež

bylo ještě téhož roku inscenováno na jevišti Národního divadla. Rozsáhlá
je publicistická tvorba MalíŤové; kniŽně z ní vyšly jen Rudé besídky (L922)'
stati svědčící o vzrušené situaci prvních poválečnfch let, kdy se sváděl
zápas o charakter nového státu. Konečně jako piekladatelka se Malíiová
uplatnila zejména v pňevodech díla T. Manna, francouzské a bulharské
ptÓzy.
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JanJindíich Marek
/ t803-1853/

Preromantickf básník rozcittivě|ého smutku,,,těžkomystnosti...
Jako autor historickfch prÓz nrě| smysl i pro vzrušené, efektní děje,
i pro vyjádňení vnějškovfch rysrt dobové itmosíéry.

Naroďl se 4. ll. 1803 v Liblíně. Otec, povoláním učitel, pedantsky
určoval životní dráhu snivého, povahově měkkého syna: plzerlskému
gymnazistovi spálil básně pčipravené k tisku, filozofa pŤiměl studovat
bohosloví (v Praze). Mladému seminaristovi se nezdaiil rimysl vystoupit
ze semináŤe a uprchnout do Ameriky. R. 1826 byl vysvěcen na kněze a jako
kaplan a faráÍ pťrsobil na několika místech rodného PlzeĎska, naposiedy
v Kralovicích. Tam zemčel 3. ll' 1853.

Užíval spisovatelského pseudonymu Jan z Hvězdy. Sbírku Bésně (|823)
pŤipsal ,,druhdy mistru svému laskavému.., plzerlskému profesoru a národ-
nímu buďteli J. v. Seďáčkovi. Z většiny Markovj'ch lyrickfch básnl,
psan 'ch se vzácn1m smyslem pro zvukové hodnoty verše, vane rozcitlivěíf
smutek, hibitovní motivy navozují pňedstavy loučení, opuštěnosti, ně-
návratn ch zttát, a vše to se sbíhá v tktir"jl pocit Životní marnosti' hledající
rilevu ve smrti. Jako balaďk psal Marek hrťrzostrašné piíběhy o rikladech,
prokletích, pomstách, situované do pusté a děsivé pťírody (Anjekkd
hora; Umrlči zlěnec), v jeho romancích se uplatnily takt utky z historie
a z českfch pověstí (Horymirúo sĚoĚ). Jeho pozdější vlastenecké a společen-
ské písně byly často zhudebrtovány (na text Ptsně české sloŽil kantáru ještě
i B. Smetana).

Markova elegická nota ,,těžkomyslnosti.. obohatila poezii českého pre-
romantismu a s preromantickjm risilím o básnickou prÓzu souvisely i Mar.
kovy sentimentální povídky vydané v souboru Kontsatinky (1824, L828),
většinou milostné piíběhy z ,,rytíňského.. prostŤeď nebo z časově neurčité
minulosti. Povídky ve vlasrním smyslu historické psal Marek ve 40. letech.
PÍíklad !7. Scotta jej vedt k váŽnému pokusu věrohodně navodit zvláštní
historickou atmosféru; dovedně pŤitom uplatnil, co mu mohlo poskytnout
studium pramenťr. obdobně jako J. K. Tyl a P. Chocholousek hleaat
v dějinách náměty, jimiž by se jeho historická prÓza naléhavě obracela
k české pňítomnosti, k jejímu napětí a sporírrr; politickjm ideálem konzer-
vativního Marka bylo stiedocestí, na němž by se v zájmu národní jednoty
všichni sešli. Povídka z časťr Jiňího Poděbradského Jarohněo z Hrddku
(1843) zachycuje události z bouilivé cloby, kdy země bez krále je zu.htá,.a
politicklmi a náboŽensklmi zápasy. Se zievnjmi sympatiemi líčí Jiiího
z Poděbrad jako panovníka pevné ruky, kter!,náboženské zčetele podrobuje
politickln cílrinn, usiluje o pťekonání vďďních rozbrojťr, uvádí mlaďstvého
Laďslava na českf trťrn, a když je sám po jeho smrti zvolen králem, obnovu.

je všude poiádek a upevĚuje mír. V titulním hrdinovi povídky je zobtazen'
ideální statečn'' rytíÍ; k této postavě a k osudťrm dalších smyšlenj,ch hrďnťt
se piipínají dobrodruŽné děie' záměny osob, taiuplné scény v lidomorně,
na bojišti v noci po bitvě, v troskách kostela apod. Povídka Mastičkdi
Q8a) z doby panování Jindňicha Korutanského kreslí rozpory mezi šlech.
tou, měšťanstvem a lidem, které pčekonává společné risilí zbavit zemi ne-
dirstojného panovníka a uvést na čes\f trim manŽela Elišky PÍemyslovny.
V Mastičkáii i v Jarohněvovi z Hrádku má vzájemné navazování několik
individuálních pŤíběh{r a spojení těchto pťíběhťt s ději historick mi podobu
mozaikové skladby, kterou - jak napsal J. K. Tyl - sestavila ,,umělá sice,
ale trochu kvapná ruka, pozor nedávajíc, zďa|iž i neimenší kousek veďe
kousku dobňe položí...

Rudolf Mayer
/L837-1865/

PĚeděasně zemÍelf básník družiny májové. Psal melancholickou
poezii vyjadŤující zklamání' milostnf smutek, osamocení. Do jeho
reÍtexívních a epickfch básní s!lně pronikaly náměty sociální kÍivdy.

Naroďl se 13. 10. 1837 na Nové Hospodě u Skránčic, která leží pÍi
silnici z Klatov do HoraŽďovic. Gymnázium navštěvoval v Klatovech'
v městě probouzejícím se tehdy k čilému národnímu a kulturnimu životu.
Ptáva začal studovat ve Vídni, kam byl rodinou po maturitě poslán' odiel
však odtamtud brzy do Prahy (1857), živil se pii pokračujících stuďích
kondicemi a koncipientstvím (v Praze, ve Strakonicích, v Piíbrami) a krátce
pÍrsobil jako vychovatel v Žirči u Dvora Králové. V Praze se také sešel se
spisovateli právě se ustavující básnické skupiny, vystupovď s nimi literárně
a ve společném duchu národním a liberálním se ričastnil v 60. letech rovněž
života večejného. Práva dokončil už s vážně narušenjm zdravím a brzy po
doktorátu zemŤel na tuberkulÓzu v Loučimi u Klatov 12. 8. 1865.

Ještě pčed pčíchodem do Prahy psď Mayer verše, jaké psali v té době
nastupující mladí básntci: zeiména nešťastn zážitek milostnj' a smutek
z nesouladu snťr a skutečnosti byly podnětem k hočklm rivahám o životě.
Sám však uveiejnil pouze mďou část svj'ch básní. Poprvé se pŤedstavil
v almanachu Mái (1858) a hned se rnjrrazně pňihlásil k uadici poezie Má-
chovy. NapŤíklad báseĎ Věhost llčÍ scénu, v níž se za divoké bouie moďl
matka v zkosti nad vinou a věčnfm trestem, aŽ blesk pŤinese ií a dítěti
smrt a zfuoveĎ boží rozhÍešení. ostatnÍ jeho publikované cykly lyriclcfch
pÍsď' jako by|y Znělky noční, Pisně o bouii, Nešťastné pŤítelkyni' sbliŽovaly
ho pocitem zklamání a rozervanosti, to jest neuspokojenosti mladj'ch nadějí'
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JanJindŤich Marek
/ t803-1853/

Preromantickf básník rozcit!ivětého smutku,,,tětkomyslnosti...
|ako autor historickfch prÓz nrěl smys! i pro vzrušené, efektní děje,
i pro vyjád}ení vnějškovfch rysri dobové atmosféry.

Naroďl se 4. ll. t803 v Liblíně. Otec, povoláním učitel, pedantsky
určoval životní dráhu snivého, povahově měkkého syna: plzerlskérrru
gymnazistovi spálil básně piipravené k tisku, filozofa piiměl studovat
bohosloví (v Praze). Mladému seminaristovi se nezdďil rimysl vystoupit
ze semináŤe a uprchnout do Ameriky. R. 1826 byl vysvěcen na kněze a jako
kaplan a fatáÍ pťrsobil na několika místech rodného Plzeůska, naposledy
v Kralovicích. Tam zemčel 3. ll. 1853.

Uživatspisovatelského pseudonymu Jan z Hvězdy. Sbírku Básně (|823)
pňipsal ,,druhdy mistru svému laskavému.., plzeĎskému profesoru a národ.
nímu buďteli J. v. Seďáčkovi. Z většiny Markovfch lyrickfch básnl,
psan] ch se vzácnjrn smyslem pro zvukové hodnoty verše, vnne rozcitlivělÝ
smutek, hibitovní motivy navozují pčedstavy loučení, opuštěnosti, ne-
náwatnj'ch zttát, a vše to se sbíhá v tklivf pocit životní m'rrnosti, hledající
rilevu ve smni. Jako baladik psal Marek hrťrzostrašné pŤíběhy o rikladech,
prokletích' pomstách, situované do pusté a děsivé piírody (Anjekkd
hora; Umrlčl oěnec), v jeho romancích se uplatnily také látky z historie
a z českj,ch pověstí (Horymír ts sĚoĚ). Jeho pozděiší vlastenecké a společen-
ské písně byly často zhudebůovány (na text Písně české složil kantátu ieště
i B. Smetana).

Markova elegická nota ,,těžkomyslnosti.. obohatila poezii českého prc-
romantismu a s preromantickÍm risilím o básnickou prÓzu souvisely i Mar-
kovy sentimentální povídky vydané v souboru Konzlalinkyt (|824' |828),
většinou milostné pííběhy z ,,rytíčského.. prostčeď nebo z časově neurčité
minulosti. Povídky ve vlastním smyslu historické psal Marek ve t!0. letech.
Pťíklad V. Scotta jej veď k vážnému pokusu věrohodně navoďt zvláštní
historickou atmosféru; doÝedně pčitom uplatnil, co mu mohlo poskytnout
studium pramenri. obdobně iako J. K. Tyl a P. Chocholoušek hledal
v dějinách náměty, iimiž by se jeho historická prÓza naléhavě obracela
k české pňítomnosti, k jejímu napětÍ a sporťrrr; politicklm ideálem konzer-
vativního Marka bylo stiedocestí, na němž by se v zájmu náror|ní jednoty
všichni sešli. Povídka z časťr ličího Poděbradského Jarohněo z Hrddku
(1843) zachycuje události z boďlivé dobn kdy země bez krále je zÚ[tá',a
politicklmi a náboženskjmi zápasy. Se zjevnfmi sympatiemi líčí liŤltro
z Poděbrad jako panovníka pevné rukn kterrjl náboženské zťetele podrobuie
politicklm cílťrm, usiluje o piekonání vnitÍních rozbrojťr, uvádí mladistvého
Laďslava na českf trťrn, a když je sám po ieho smrti zvolenkrálegr, obnovu-

ie všude poŤádek a upevůuje mír. V titulním hrdinovi povídky je zobrazen
ideální statečnÝ rytíň; k této postavě a k osudiun dalších smyšlenj'ch hrďnit
se pŤipínají dobrodružné děje, záměny osob, tajuplné scény v lidomorně,
na bojišti v noci po bitvě, v troskách kostela apod. Povídka Mastičkdž
(1845) z doby panování Jindňicha Korutanského kresli rozpory mezi šlech-
tou, měšťanstvem a lidem, které pčekonává společné risilí zbavit zenri ne-
dirstojného panovníka a uvést na českjl trťrn manŽela Elišky Pňemyslovny.
V Mastičkáii i v Jarohněvovi z Hrádku má vzájemné navazováni několik
individuá|lních piíběhtr a spojení těchto piíběhťr s ději historickjmi podobu
mozaikové skladby, kterou - jak napsal J. K. Tyl - sestavila,,umělá sice,
ale trochu kvapná ruka, pozor nedávaiíc, zda|iž i nejmenší kousek veďe
kousku dobče položí...

Rudolf Mayer
/  L837 -1866 /

PĚedčasně zemÍelf básník družiny máiové. Psa| melancho|ickou
poezii vyjad}ující zklamání, milostnf smutek, osamocení. Do jeho
reÍtexívních a epickfch básnÍ s!|ně pronika|y náměty sociá|ní kÍivdy.

Naroďl se 13. 10. 1837 na Nové Hospodě u Skránčic, která leží pÍi
silnici z Klatov do Horažďovic. Gymnááum navštěvovď v Klatovech,
v městě probouze|ícím se tehdy k čilému národnímu a kulturnímu životu.
Práva začal studovat ve Vídni, kam byl roďnou po maturitě poslán' odjel
však odtamtud brzy do Prahy (1857), Živil se pii pokračujícich studiích
kondicemi a koncipientstvím (v Praze, ve Strakonicích, v Pňíbrami) a krátce
pťrsobil jako vychovatet v Žirei u Dvora Králové. V Praze se také sešel se
spisovateli právě se ustavující básnické skupiny, vystupoval s nimi literárně
a ve společném duchu národním a liberálním se ričastnil v 60. letech rovněŽ
života veiejného. Práva dokončil už s vážně narušen1im zdravím a brzy po
doktorátu zemčel na tuberkulÓzu v Loučimi u Klatov 12. 8. 1865.

Ještě pňed piíchodem do Prahy psal Mayer verše, iaké psali v té době
nastupující mladí básníci: zeiména nešéastn1f zážitek milostnf a smutek
z nesouladu snťr a skutečnosti byly podnětem k hočklm liyahám o životě.
Sám však uveiejďl pouze mďou část sqi'ch básní. Poprvé se píedstavil
v alrnanachu Mái (1858) a bned se vjrazně pňihlásil k traďci poezie Má-
chovy. Napiíklad báseĚ Věčttost lÍčÍ scénu, v níž se za ďvoké bouie moďí
matka v rizkosti nad vinou a věčnÍm trestelÍr, až blesk pňinese ií a dítěti
smrt a zároveĎ boží rozhiešení. ostatní |eho publikované cykly lyrickfcb
písď, jako by|y Znělky nočnl, Písně o bouži, Nešťastné pÍítelkyni, sbližovaly
ho pocitem zklamánt a rozervanosti, to iest neuspokojenosti mladfch naděií'



M179

a
!

N ]
I

i178M
zeiména s Nerudou. Srdce zasďené klamem a bolestí, trápící se životeur
jako tajemství'n, tesklivé plynoucírrr časem hledá a la|ézá utišenl' když se
srovnává s velkjm ,,bolert.. pňírodním (krajinou ieho veršťr byla Šumava).
Zfuovel byly Mayerovy zádumčivé motivy samoty a rozčarování z ÍBtav-
ních a společenskj'ch konvencí provázeny vj'zvami ke společenské a národnt
aktivitě. ozwa|y se v jeho pčíležitostn:|'ch básnickfch proslovech, prokmi-
távaly ieho reflexemi a byly ztělesůovány v pokusech o alegoricky a hrdinsky
poiaté básnické povídky.

V Mayerově tvorbě se rovněž objevovaly motivy ze soudobého života
společenského, napč. v prozaickém piiběhu nešťastné lásky (arabeska
Kaprice osudu). V básni V poledne (č. 186'2) jsou konkrétní sociální a mravní
rozpory vyjáďeny reálnjm v'jevem ze života spojenjm s rivahov1imi pasá-
Žemi. V ponrrrém prostňedí kotelny se rozvíjí monolog topiče; viď proti-
klad blahobytu svého ,,pána.. a zbídačelého ridělu vlastního, poznamenané-
ho navíc smrtí ďtěte a žerry' cítí trpkost, vL, že má právě svého pána v moci,
protoŽe by mohl zpťrsobit v1ibuch ohromného kotle, ví rovněž, Že se proti
bohatlu probouzí i ,,chátra.. a Že roste její hněv, ale uvědomuje si nakonec,
že ,,Ae všech to vykoupení' jednoho tyrana-li v světě není.., a od osobn|
pomsty ustupuje; jeho hrozba ovšem zťrstává.

Josef Merhaut
/ t863-1907 /

Žurnalista a prozaik, ieden z vrldčích pÍedstavite|ri moravské
literatury na konci minu|ého století. Vynik| sociálně souc|tnfmi
a obžalobnfmi povídkami z brněnského prostÍedí, v nichž
impresionistická náladovost s dobovfm zabarvením naturalistickfm
a zčásti též symbolistickfm pÍekonává mora|izující rea|ismus
staršího typu.

Josef Merhaut se naroďl 13. l0. 1863 ve Švabíně u Zbiroha. V raném
dětství ztratil matku; vyr'ťrstď ve skromn1fch poměrecb u pňíbuznfch ve
Zďicích. Poznal tíseĎ chudoby i na studiích v Praze, nejprve na gymnáziu,
potom na univerzitě, kterou brzy opustil, aby se samostatně živil jako
žurnalista. od r. 1885 aŽ do konce života pťrsobil v redakci brněnského listu
Moravská orlice. Osvědčil se zde jako divadelnÍ kÍitik spjatf s rozvojem
brněnského Národního divadla, a|e též jako fejetonista a pňíležitostn!'
básník. ZemÍe]. v Brně 5. 9. 1907.

Jako zraljl autor se pčedstavil Merhaut soubory povídek a prozaickfch
črt' jež vyšly v první polovině 90. let: Povídky (1890), Had a jiné poaídky
(1892). Jen okrajově se v nich mihnou motivy z rodného Berounska (napť.

v piÍběhu svedené a opuštěné dělnice od vápennj'ch pec| Bedra nebo v po-

vtáce Mladé město o poblouznilém, svodťr'n města propadajícím, nakonec

však zachráněném seďákovi Jirá'kovi). Jinak nás scenérie Merhautovfch
prÓz pienáší většinou do prosďedí Brna, které se od 80. let minulého století

stává velkjm prumyslovjm městem a v němŽ se v dfrsledku tohoto procesu

hromadí konflikty národní, sociábrí i mravní. Merhaut je vidí pod zvláštnIm

zornjm rihlem. Je piitahován lidskfmi osudy nějak piedurčenj'mi k neštěstí,

ať danÝm sociálním zaÍazenim, ať zděděnfmi vlastnostmi a pudovlmi

sklony- Vedle drobnfch, drastick mi konrasty pointovan!'ch vfjevtt

z ulice' chudého piíbytku, hospody nebo tovfuenské dílny' pŤipomínaiící

mučírnu, v nichž nám pňedvádí šeď a kal, pustotu a hrťrzu města' často

s vášnivou, ale téŽ sentimentální jeho obžalobou (napň. Kroaoll chléb),

pokouší se Merhaut o větší povídky g 51|gílní postavou a piíběhem, jirni|

chce soustieděněji proniknout do zvoleného prostiedí. Osobité umělecké

sklony jej piedurčují k tomu, aby i v těchto rozlehlejšich skladbách věnoval

hlavní pozornost smyslově syté malbě jednotlivÝch situací, líčení zevnějšku'

a zejména pak dojmir, pocittr a nálad, v nichŽ si jeho postavy pčevážně uvě-

domují okolnt svět. Stavy opojení a nejasné touhy nebo zase tísně, bolesti

a zorrfalství zde nabjvají nenadále symbolického smyslu, pčediímaií budou-

cí události a pčedurčují iednání postav v nich.
F31áln{ poieti utrpení a z|a v tidském životě (Vrahl) se u Merhauta

postupně proměĎuje ve viděni reálnější, sociátně zdtrvodněnější. Tak je

Lmo n"pr. v povídce řÍad. Senzitivní, byť powchní venkovská ďvka Karo-

lína Kopčivová pčichází do města sloužit. NepŤived1a ii k tomu hmotná

nouze' ďe neklid a blá.lrorrÍ sen o štěstí, kterj' nutně musí b t a také ie
rozdrcen twdou skutečností. Karolínin osud - pád do osidel prohnaného

lokaje Krále - je zpečetěn hned na počátku pňíběhu. Zvraty děie a kon-

flikty postav isou v něm poměÍně chudé. PŤebohatá je zato škála pocittt'

iimii prochází Karolfura od svého poblouznění až ke zttáté pos1ední iluze,

od tclé sffasti oklamaného romantického snu ke skutečné bolesti člověka

všemi opuštěného a volícího smÍt. Na této strastiplné cestě se Karolíně

otvírá piavda Života, netušená cizota a lhostejnost lidí hnanfch ien svjm

sobectvím a chtivostí, a stejně nepťedvídané záblesky lidskosti' které

Karolfura objevuje v okamžicích spiíznění s bytostmi.odstrčen:imi a pošla-

pan mi, v setkáni s rnnohohlasou bídou, jíž ptocházi. - Pii vší historické

lo''i'emo'ti svého pobledu (na Život zněmčilého panstva' na pĚizpfrsobivé

maloměšťáctví, na rostoucí proletarizaci celfch sociálních vrstev) pronikl

zde Merhaut k polohám obecně lidsk1im, podal víc neŽ ien utrŽkovitj,'

naturalistickj'dokument a víc než jen moralizující srovnání včerejšího zdra-

vého venkova se současnou zkaŽeností města.
V datší sbírce povídek Černti pole (1897) sílí motivy mravní obrody iedin-

ce v obětování se druhému v lásce (Bahnitti luka) nebo v rozhodnutí pro

nadosobnírikol,prospolečnfboj(Piseůprtice).T5'todošíieserozbíhající
,,brněnské obrazy.. a tím spíše pozděiší pokusy o román (Andělskti son ta
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zeiména s Nerudou. Srdce zasažené klamem a bolestí, trápící se životem
jako taiemstvím, tesklivé plynoucÍrn časem hledá a nalézá utišenÍ' když se
srovnává s velkjn ,,bolem.. piírodnim (krajinou jeho verš{r byla Šumava).
Zároveí, byly Mayerovy zádumčivé motivy samoty a rozčarováni z mtav-
ďch a společenslcfch konvencí provázeny v5izvami ke společenské a národnl
altivitě. ozyva|y se v jeho pŤíleŽitostnj'ch básnickfch proslovech, prokmi-
távaly ieho reflexemi a byly ztělesĚovány v pokusech o alegoricky a hrdinsky
po|até básnické povídky.

V Mayerově tvorbě se rovněž objevovaly motivy ze soudobého života
společenského, napč. v prozaickém pŤíběhu nešéastné lásky (arabeska
Kaprice osudu). V básni V poledne (č. 186'2) jsou konkrétnt sociáIní a mravní
rozpory vyjáďeny reálnjm v'jevem ze života spojen1im s rivahovlmi pasá-
žemi. V ponrrrém prostčeď kotelay se rozvíjí monolog topiče; vidí proti-
klad blahobytu svého ,,pána.. a zbídačelého ridělu vlastního, poznamenané-
ho navíc smÍtí ďtěte aženy, cítí trpkost' ví, Že má právě svého pána v moci,
protože by mohl zpťrsobit vj,buch ohromného kotle' ví rpvněž, že se proti
bohatjm probouzÍ i,,chátra.. a že roste její hněv, ale uvědomuje si nakonec,
že ',rre všech to vykoupení' jednoho tyrana-li v světě není.., a od osobn|
pomsty ustupuie; ieho hrozba ovšem zťrstává.

Josef Merhaut
/r863-1907 /

Žurnatista a prozaik, ieden z vridčích pÍedstavite|ri moravské
literatury na konci minulého století. Yynikl sociálně soucltnfmi
a obžalobnfmi povídkami z brněnského prostÍedí' v nichž
impresionistická ná|adovost s dobovfm zabarvením naturalistickfm
a zčásti též symbo|istickfm pŤekonává mora!izující realismus
staršího typu.

Josef Merhaut se narodil 13. 10. 1863 ve Švabíně u Zbiroha. V raném
dětstvÍ ztratil matku; vynistal ve skromn1ich poměrech u piíbuznfch ve
Zdlcic|t. Poznal tíseĎ chudoby i na studiích v Praze, nejprve na gymnáziu,
potom na univerzitě, kterou brzy opustil, aby se samostatně živil jako
žurnalista. od r. 1885 až do konce života pťrsobil v redakci brněnského listu
Moravská orlice. Osvědčil se zde jako divadelní kritik spjatj' s rozvojem
brněnského Národního divadla, ale též jako fejetonista a pŤíležitostn1f
básník. ZemÍel v Brně 5. 9. 1907.

Jako zraljl autoť se piedstavil Merhaut soubory povídek a prozaick ch
čn' jež vyšly v první polovině 90. let: Pooídky (1890), Had a jiné povídky
(1892). Jen okraiově se v nich mihnou motivy z rodného Berounska (napč.

v piíběhu svedené a opuštěné dělnice od vápenn!,ch pecl Bedra nebo v po-

v(dce Mtadé město o poblouznilém' svodťrm města propadajicím' nakonec
však zachráněném seďákovi Jirákovi). Jinak nás scenérie Merhautovfch
prÓz pienášÍ většinou do prostfeď Brna, které se od 80. let minulého století
stává velkjm prťrmyslovjm městem a v němž se v dťrsledku tohoto procesu

hromadí konflikty národní, sociáLní i mravní. Merhaut je viď pod zvláštním
zorn m rihlem. Je pŤitahován lidskÝmi osudy nějak pčedurčen!,mi k neštěstí'
ať danÝm sociáLním zaŤazenlm, ať zděděnfmi vlastnostmi a pudoyÍmi

sklony. Vedle drobnfch, drastick1imi kontrasty pointovanfch vjjevťt
z ulice, chudého pňíbytku, hospody nebo továrenské dílny, piipomínající

mučírnu, v nichž nám piedvádí šeď a kal, pustotu a hrťrzu města, často
s vášnivou, ale téŽ sentimentální ieho obžalobou (napf. Kroalt! chléb)'
pokouší se Merhaut o větší povídky s ristčední postavou a pÍíběhem' jimi|

chce soustŤeděněji proniknout do zvoleného prostiedí. Osobité u:nělecké
sklony jej pŤedurčují k tomu, aby i v těchto rozlehlejšich skladbách věnoval
hlavní pozornost smyslově syté malbě jednotlivfch situací, líčení zevnějšku'
a zeiména pak dojmťr, pocitťr a nálad, v nichž si jeho postavy pievážně uvě-

domují okolní svět. Stavy opojení a nejasné touhy nebo zase tísně' bolesti
a zoufalství zde nabjvají nenadále symbolického smyslu, pčediínaií budou-
cí události a pňedurčují iednání postav v nich.

Fatální pojetí utrpení a z|a v lidském životě (Vrahl) se u Merhauta
postupně proměĎuie ve vidění reálnější, sociálně zdťrvodněněiší. Tak je

tomu napi. v povídce.FIad. Senzitivní, byt powchní venkovská ďvka Karo-
lÍna Kopňivová pčichází do města sloužit. NepŤivedla ji k tomu hmotná

nouze' ďe neklid a bláhovf sen o štěstí, kter;f nutně musí bjt a také ie
rozdrcen twdou skutečností. Karolínirr osud - pád do osidel prohnaného

lokaje Krále - je zpečetěn hned na počátku pčíběhu. Zvraty děie a kon-

flikty postav jsou v něm poměrně chudé. Pňebohatá je zato škála pocittt,
jimiž ptocltází Karolína od svého poblouznění až ke ztráté poslední iluze'

od liché stÍas|'i oklamaného romantického snu ke skutečné bolesti člověka
všemi opuštěného a volícího smrt. Na této strastiplné cestě se Karolině
otvírá pravda života, netušená cizota a lhostejnost lidí hnanfch jen svjm

sobectvím a chtivostí, a stejně nepčedvídané záblesky lidskosti' které

Karolína objevuje v okamžicích spňíznění s bytostmi.odstrčenymi a pošla-

panjtni, v setkání s mnohohlasou bídou, již prochází' - PŤi vší historické

Řonkrétnosti svého pohledu (na Život zněmčilého panstva' na piizptrsobivé

maloměšťáctví, na rostoucí proletarizaci cel;ich sociálních vrstev) pronikl

zde Merhaut k polohám obecně lidskj,m' podal víc než jen ritrŽkovit1i',

natura|istickj'dokument a víc než jen moralizuiící srovnání včereišího zdra.

vého venkova se současnou zkažeností města.
V další sbírce povídek Černá pole (1897) sílí motivy mravní obrody jedin-

ce v obětování se druhému v lásce (BahnittÍ luka) nebo v rozhodnutí pro

nadosobní rikol, pro společnf boi (Piseř prtice). Tyto do šiňe se rozbíhající

,,brněnské obrazy.. a tím spíše pozdější pokusy o román (Andělskti sondta
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z r. 1900 s tematikou manželské nevěry a očisty v náboŽenském citu a
posléze Vranoo z t, |906 s tématem tápavého hledání vlchoďska z neplod-
n;i'ch mladistv:|'ch tuŽeb a snir) si sice kladou náročnější cíle, usilují o hlubší
ponor do vnitiního života postav, do společenské i duchovni problematiky,
naznačují však zríroveĎ i meze autorova prozatérského tďentu, kterj'se
nejričinněji projevil v intenzívním smyslovém a náladovém vnímánl
reďitv.

Alois Mrštík
/r861-1925/

Prozaik, autor známé umělecké kroniky, která podává bohatě
za|idněnf obraz života moravské vesnice v koloběhu roku a oslavuiejeií pospoIitost, narušovanou vlivy městského prostŤedí.

Starší bratr Viléma Mrštíka, naroďl se v Jimramově 14. l0. 186l,
jako osmiletf se s roďči piestěhoval do Ostrovačic u Brna. Vvstudoval
brněnskou reálku a učitelsk:|' ristav a pak pťrsobil jako učitel na jiíromorav-
ském venkově. Když se r. 1889 stal správcem školy v Divákách u Hustope-
če, poskytl domov celé své rodině včetně bratra Viléma. Pod jeho vedením
a po ieho boku pronikal do literatury, s ním pozděii reďgoval Moravsko-
slezskou revui (l907-10), která měla čelit pražskému ceirtrďismu a rozvíiet
tradice tzv. moravské literatury. Vzájenrnou náklonnost obou bratii utuŽo-
valo nejen dlouholeté soužití na zapaďé vesnici, která se k nim nestavěla
právě pčátelskn a nejen rispěšná literární spolupráce. Ze strany Aloisovy
to byla také ricta k prubojnějšímu iniciátoru, ze strany Vilémovy pak vděk
za věrnou pňíchylnost. Alois Mrštík zemčel v Brně 24.2. Lg25.

KniŽní prvotinou A. Mrštíka byla sbÍrka povídek a črt Dobré duše
(1893), spolu s Vilémem vydďi knížku Bazllnkooy žmy a jiné povktky
(1897). Ze dvou wcholnj'ch děl uváděnfch pod společnym autorstvím
měl na Maryši rozhodnf podíl Vilém, Rok na osl pakpatňí Aloisovi. Vilém
pŤitom patrně povzbuzoval staršího bratra, kterj' v povídkách osvědčil
schopnost vykreslit tázovité figurky v malebném venkovském prosďedí,
aby vycházeje z drobnokresby a vyrrŽívaie kronikáÍského principu uspočádá-
ní vytvoňil mnohostrann! obtaz soudobé moravské vesnice. Áetoti vue-
kdysi své romány budovď na silnjlch jedincíc\ v ávěru století utvlzoval
v brauovi nedtrvěru k nadprťlrrrěrné osobnosti a pobízel ho, aby zachytil
venkovskf lid (a v něm duši nfuoda) prostiertnictvím velkého množství
drobnf ch samorostlj'ch postav.

Rok na vi (|90344) má podtitul Kronika moravské dědiny. Vfchozí
časovou jednot*ou ie zemědělskf rok počínajicí podzirnni setbou a wcho-
lící sklizní. Dobu mezi tím člení autor po zpťrsobu kronikáňe na měsíce,

uvnitŤ nich pak na v1lzznačrré dny, svátky a slavnostní chvíle, iejicM stiídání
se všednírni dny vytváfí venkovskj'ustálenj,rytmus. Vyprávěč pŤi jednotli-

r,.fch dnech vypovídá zálibně o torn, jak jeho vesnice Habrťrvka trávívá svirj
čas. Tím budi doiem života, kterf je podroben času a zároveĎ svou opako.
vaností a ustáleností je nad čas povznesen.

Mrštíkova dědina lpí na sv:i'ch dávnfch traďcich, Žije koloběhem pňírody

a zemědělské práce. Péče o veiejnou správu obce ie záleŽitostí několika
jedinď. Autor je sleduie s ironií, podobně jako nečetné jedince, kteŤí se
chápou socialistick ch myšlenek. Z postupujícího mravního rozkladu mo-
ravské vesnice (projevuje se v alkoholismu, zaďuženosti, ritěku do města)
viní Mrštík město. Ve srovnání s ním a s městskjm zprisobeur života jeví

se mu ovšem i upadaiící dědina jako oáza piíror{niho člověka' životď rovno-
váhy a národni svéráznosti. KaŽdé vybočení z ustáleného ryturu a mravních
norem se v Roku na vsi trestá, jak ie patrné hlavně na Cyrilu Rybáčovi
a Vrbčeně, dvojici, která jde bezohledně za svou erotickou vášní. Podnikavf
Cyril RybáÍ, kterf si z nejskromněiších začátk{r pomirže k vlnosnému
obchodu a hospodě a kter1i' svjm iednáním rozbije vlastní rodinu a zničí
Život dětem, sám skončí na oprátce. Ztroskotání a odsouzení prťtbojného
člověka je stuprlováno tím, že se odehrává na pozadí urodné Žavy a díkťr-
vzdá za ni bohu i zemi.

Vedle zkoumavého pohledu prostupuie ce m Rokem na vsi pohled

obdirmÝ. Oba se spo|ují ve vyprávěči, učiteli, kterj.zná dtrvěrně své mnoha-
leté pťrsobiště, ale vypráví o něm s.odstupem. Od sv!'ch postav se liší iiž
tím, Že užívá spisovného iazyka. Stfidá epizody vážraé a komické' smutné'
tklivé a satirické, je většinou wipnjm pozorovatelem, ale chvilkami také
ziihlÍm pamětníkem vlasmího venkovského dětství, je současně komentá-
torem i básníkem.

V Roku na vsi se uplatnily a pňepodstatnily principy a motivy, ktefé
pťrl století piedtím inspirovaly Babičku. Zatí,mco u Němcové stojí v popňedí
postava a její charakter, u Aloise Mrštika se tmelem mozaikového obrazu
stal koloběh roku. Velikost a síla venkovského lidu v Mrštíkově pojetí

spočívá v tom' že se podrobuie nárokťrm pčírodního času. Tím se zároveř
uzavfuá pied časovjmi proměnami, které poznamenávaií ostatní svět.

Vilém Mrštík
/1863-19L2/

Prozaik, dramatik a literární kritik, pňíslušnÍk generace 90. |et.
V kr|tlce prosazoval a současně ve vlastnÍ beletrii pěstoval smysl
pro skutečnou podobu života, záiem o vfjimečně cit|ivého a odboině
naladěného jedince. Propagoval ruskf reallsmus a Zolu, pÍekládal
ruskou prÓzu.
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z r. 1900 s tematikou manželské nevěry a očisty v náboženském citu a
posléze Vranov z r. |906 s tématem tápavého hledání v'choďska z neplod-
nj'ch mladistv]i'ch tužeb a sntr) si sice kladou nfuočnějši cíle, usilují o r,r.'ust
ponor do vnitŤního života postav, do společenské i duchovní problematiky,
naznaÚ:j1 však zároverl i meze autorova prozatérského talentu, kterj, se
nej činněji projevil v intenzívním smyslovém a náladovém vnímánl
reďity.

Alois Mrštík
/ t861-1925/

Prozaik, autor známé umě|ecké kroniky, která podává bohatě
zalidněnf obraz života moravské vesnice v kotoběhu roku a os|avuiejejí pospolitost, narušoYanou vtivy městského prostňedí.

Starší bratr Viléma Mrštíka, naroďl se v Jirrrramově 14. lo. 186l'jako osmiletf se s roďči pňestěhoval do ostrovačic u Brna. Vvstudoval
brněnskou reálku a učitelskf rístav a pak ptrsobil jako učitel na ;iíromorav.
ském venkově' Když se r. 1889 stal správcem školy v Divákách u HustoDe-
če' poskytl domov cel{ své rodině včetně bratra Viléma. Pod jeho .r,.de,,im
a po ieho boku pronikal do literatury, s ním později reďgoval Moravsko.
slezskou revui (l907-l0), která měla čelit pražskému centralismu a rozvíjet
uadice tzv. moravské literatury. Vzájemnou náklorrnost obou bratií utuŽo-
valo nejen ďouholeté soužití na zapaď7é vesnici, která se k nim nestavěla
právě pčátelskn a nejen rispěšná literární spolupráce. Ze strany Aloisovy
to byla také cta k prubojnějšímu iniciátoru' ze stÍany Vilémovy pak vděk
za věrnou pťíchylnost. Alois Mrštik zemŤel v Brně 24.2. |925.

Knižní prvotinou A. Mrštíka byla sbirka povídek a &t Dobté duše
(1893)' spolu s Vilémem vydali kníŽku Baalikooy ženy a jiné pntdky
(1897). Ze dvou wcholnj'ch děl uváděnfch pod 

-spot.tym 
auárstvím

měl na Maryši rozhodnf podíl Vilém, Rok na osl.palrpatťí Aloisovi. Vilém
piitom patrně povzbuzoval staršího bratra, kteÝ v. povidlcích osvědčil
schopnost vykreslit rázovité figurky v malebném venkovském pmsďed,í,
aby vycházeie z drobnokresby a využívale kronikáŤského principu uspočádá-
ní vytvoňil mnohostrann! obtaz soudobé moravské vesnice. Áetot vitc-
kdysi své romány budoval na siln'ch jedincích, v závěru století utwzoval
v brauovi nedtrvěru k nadpruměrné osobnosti a pobízel ho, aby zachytil
venkovs{!' lid (a v něm duši národa) prostfednicwím velkého 

-množstvi

drobnf ch samorostlj'ch postav.
Roh na osi (I9o344) má podtitul Kronika moravské dědiny. Vfchozí

časovou jedn-otkou je zemědělskf rok počínaiící podzimní setbou a vrcho-
licí sklizní. Dobu mezi tím člení autor po zpťrsobu kronikáťe na měsíce,

uvnitÍ nich pak na vj'značné dny, svátky a slavnostní chvíle, iejichž stiídání
se všednimi dny vywáŤí venkovskÝ ustálen1f ťytmus. Vyprávěč pŤi iednotli-
v"fch dnech vypovídá zálibně o torn, jak jeho vesnice Habrťrvka trávívá svťtj
čas. Tím buď doiem Života, kterf je podroben času a zároveĚ svou opako-
vaností a ustáleností ie nad čas povznesen.

Mrštíkova dědina lpí na svj,ch dávnfch tradicích, Žije koloběhem píírody

a zemědělské práce. Péče o veňejnou správu obce je záležitost{ několika
jedinctr. Autor ie sleduie s ironií, podobně jako nečemé iedince, kteŤí se
chápou sociďistickj'ch myšlenek. Z postupujícího mravního rozkladu mo-
ravské vesnice (projevuje se v ďkoholismu, zaďuženosti' ritěku do města)
viní Mrštík město. Ve srovnání s nim a s městskjm zptrsobem života ieví
se mu ovšem i upadající dědina jako oáza pťírodního člověka, životní rovno-
váhy a národní svéráznosti. Kďdé vybočení z ustáleného rytÍru a mravních
nofem se v Roku na vsi trestá, iak ie patrné hlavně na Cyrilu RybáŤovi
a Vrbčeně, dvojici, která jde bezohledně za svou erotickou vášní. Podnikav!
Cyril Rybáč, kterj. si z nejskromnějších začátkÍr pomirže k vjnosnému
obchodu a hospodě a kterjl srrÍm íednáním rozbile vlastní rodinu a zničí
život dětem, sám skončí na oprátce. Zuoskotání a odsouzení prťrboiného
člověka je stupĎováno tím, Že se odehrává na pozadí urodné žatvy a ďk -

vzdáni za ni bohu i zemi.
Vedle zkoumavého pohledu prostupuie celjn Rokem na vsi pohled

obdivnÝ. oba se spojuií ve vyprávěči, učiteli, kterj'zná dťrvěrně své mnoha-
leté pťrsobiště, ďe vypráví o něm s odstupem. od sÚch postav se liši iiž
tím, že uŽívá spisovného jazyka. Stčídá epizody vážné a komické' smuÚré'
tklivé a satiťické' je většinou vtipnjm pozorovatelem, ďe chvilkami také
ziihl m paměmíkem vlastního venkovského dětství, je současně komentá-
torem i básníkem.

V Roku na vsi se uplatnily a pňepodstamily principy a motivy' které
pul století piedtím inspirovďy Babičku. Zatímco u Němcové stojí v popčedí
postava a jejÍ charakter, u Aloise Mrštíka se tmelem mozaikového obrazu
stal koloběh roku. Velikost a síla venkovského lidu v MrštÍkově po|etí

spočívá v tom' že se podrobuje nároktrm piírodního času. Tím se zárovertr
uzavká pčed časovjmi proměnami, které poznamenávaií ostatní svět.

Vilém Mrštík
/r863-19L2/

Prozaik, dramatik a literární kritik, pťíslušník generace 90. let.
Y krltice prosazova| a současně ve vlastní beletrii pěstoval smysl
pro skutečnou podobu života, zájem o vfjimečně citlivého a odboině
nataděného jedince. Propagovat ruskf rea!ismus a Zo|u, píekláda|
ruskou prÓzu.
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Pocházel z početné nezámoŽné rodiny (narozen 14. 5. 1863 v Jimra-

mově, otec byl ševcem) a s existeněrrí nejistotou se potÍ.kď celf život. Byl
vjlbušné, nepokorné letory a pťibjvající zkušenost v něm zan|ada posilo-
vala dobyvatelskou vuli, bohémskou pÓzu i rebelantství. Po nezdaru v Brně
maturoval v Praze v r. 1885 a jeho první praŽská léta byla vťrbec rispěšná.
Z mladého studenta práv, návštěvníka Masarykova ,,rugkého krouŽku..
fostl uznávan! znalec a postupně i pŤekladatel Tolstého, Dostojevského,
Pisemského, Garšina, Gorkého. Ale jiŽ na jďe 1889 po krátkém pokusu
zajistit si pravidelny pííjem riŤednick1im místem v praŽské rirazové pojiš.
éovně pčijal s povděkem ritočiště u bratra Aloise v Divákách u Hustopeče.
Oďoučení od pražského literárního centra v něm posilovalo pocit osámě-
lého vyděděnectvÍ i kritick! vztah vr1či poměrťrm, v nichŽ žil a pťrsobil. To
ho také sbližovalo s iniciátory České moderny, jejíž manifesi podepsal.
Brzkj' rozpad tohoto seskupení a návštěva Francie pak urychlilyleho-pťi
klon k hodnotám národním a tradičnírn. Návštěva carského Ruska v r. 1896
ho pňivedla k názoru, že nejsvébytnější slovanskou zemí je Morava. K je-
jímu kulturnímu povznesení a uplatnění v celonfuodním měiítku později
orientoval časopis Molavskoslezská revue (19o7-lo). _ Dlouholetá nemoc
a tv rčí krize vyristily 2. 3. |9l2 v sebewaždu.

V. Mrštík měl vynikající podíl na bojích o realismus a naturalismus ko-
lem r. 1890. Mezi zastánci tohoto literárního směru zaujína| stanovisko
blízké o. Hostinskému a polemické virči většině ostatních. T. G. Masaryk,
L. Čech a H. G. Schauer vedli realistickou literaturu k tomu, aby nejen
souďla, ale také povzbuzovďa člověka a národ, aby v nich posilovala
dťrvěru v ričinnost národních a humanitních ideálir. Naproti to*.' v. it,t's-
tík ukládal realistickému umění, aby vylíčilo českou piítomnost tak, iak se
jeví člověku, kter1 se cítí buď jako nešťastná oběé poměrťr, nebo jako jejich
bezmocnf soudce a rozčarovan snílek. Pobízel české umění, aby sloučilo
podněty piicházející od ruského realismu a francouzského naturďismu.
Smysleqr pro osobnost tvilrce a pro jeho schopnost tlumočit prchavf pro-
žitek, porozuměním pro symboličnost obrazu, sympatiemi k odbojnému
|edinci razila Mrštíkova kritika cestu impresionismu a pčedznamenala
pronikav vzestup kfitiky spojenj' s osobností Šaldovou. Malou a ne
vždy nejzávažnější část Mrštíkov ch kritik a rivah o umění zahrnui.autorťrv
dvoudíln vlbor Moje sny (1902-03),

Od prvotin (vyšly ve studentském almanachu Zoru, L883) se Vilém
Mrštík věnoval dramatu a románu. Jako dramatik tíhl k tragéclii. Po první
hÍe Paní Urbanozlti (1889), odehrávající se v měšéanském prostiedí a líčící
tragické vytistění nešéastného manželstvi a milostného uojrihelníku, zpra-
coval Mrštík v Margši (1894) námět ze slovácké vesnice, jejž mu poskytl
btatr Alois; jeho podíl na textu je také vyjádčen spoluautorstvím. Děj
Maryši, jež svou krajovou situovanost zdťrrazůuje i užitím dialektu, je
rovněž založen na tragick] ch následcích vynuceného manželství. Po mar-
ném odporu se Maryša podrobí vuli svého otce sedláka Lízala, vzdá se

chudého Francka, kter; odchází na vojnu, a provdá se za ovdovělého mly-
náÍe Vávru. Ačkoli je s mužem nešéastná, odmítá Franckirv návrh, aby s ním
utekla do Brna. Ale pak v okamžiku, kdy Vávrova žárlivost stupĎuje její
ttyzei a ohrožuje Franckťrv Život, utÍápená Maryša sahá k zoufďému činu.
otráví nemilovaného muže a zděšena ieho smrtí klesá na kolena a dovolává
se božího slitování. - Premiéra Maryši v Národním ďvaďe se ďouho
odkládala, nakonec se konala v odpoledním pňedstavení pro lidové publi-
kum' Sympatie divákir a spory kritikťr zaháii|y irspěšnÝ' a zaÍLm trvalj.život
Maryši na českém jevišti. Část dobové kritiky vytj,kala autorirm, Že hrdinka
jedná v závěttl nepŤirozeně a netypicky, že projevuje nerictu k náboženstvi.
Časovy odstup dal za pravdu blastrn, které již po prvním uvedení pokládaly
Maryšu za vyvrcholení snah o české realistické venkovské drama (po
Stroupežnickém, Preissové' Jiráskovi).

Jako ptozaik usiloval V. MIštík o vyprávění, které nesleduie poutaqi
pčÍběh' ale jde za náladovym zachycováním dění v piírodě a v lidské duši,
za smyslovfm prožitkem člověka. Nedějovost, náladová atmosféra, situace,
v nichž se postava poddává okouzlení z okolního světa nebo kdy se naopak
v rozrušeni vylovnává s nějakou citovou ztrátou, charakterizují Mrštíkovy
drobné ptÓzy (Stíny' 1893; obrtizky, 1894) i rané romány.

Jejich hrdiny jsou mladí lidé ve věku, kdy se oddělují od svého rodinného
plostňedí a vydávaji se na nesnadnou poué za sebeuplaměním a za štěstím.
R:iša v Pohádce m je má vlastně uŽ kus studentské samostatnosti v Praze
za sebou, když pťi návštěvě v ostrovačicích u Brna poznává na plese Helen-
ku z myslivny. Chová se jako lehkomysln;f světák, kter:|' ztratil jinošské
iluze o Ptaze, o světě, o politice i o lásce. A piece se v Ríšovi pii jarním
pobytu v moravské piírodě probudí opravdovj' cit k naivní a dťrvěiivé
Helence. Projevy a proměny pčírody v rťlzn1fch chvíllch dne i noci, v r(rz-
n ch okamžicich vznikající lásky vnášejí vzrušení do iednoduchého pŤíbě-
hu a dodávají mu na poetičnosti. Lidé v této Mrštíkově ,,pohádce.. nablvají
štěstí tou měrou, iakou se dokáží chovat ve shodě s pťírodou v sobě i kolem
sebe. Pak se jich dokonce nedotkne ani čas, unikají i stárnutí, iak ukazuje
epilog románu v knižním, piepracovaném vydání z roku 1897. (První znění
Pohádky máje otiskované ve Světozoru |892 bylo poněkud jiné a uzavíral
je jinf epilog. V něm tenkrát mladší autor ironizoval reky své idyly, pouka-
zova| na šosácké vytistění jejich milostného románku: z Ríši se tam stal
useď1i maloměstsk advokát, z Helenky obtloustlá panička.)

Romrín Santa Lucia (1893) sleduje stietnutí moravského studenta s Pra-
hou. Jiií Jordán vyrťrstá v napětí se školou i s vlastní chudou rodinou.
Touží odtud uniknout, sní o volném člověku ve volném světě a vše, ,,co
duše jeho bájila pode jménem lidskost.., si ve svj'ch pňedstavách spoiuje
s Prahou. Touhu po Praze v něm povzbuzuje náhodně zaslechnutá píseĚ
Santa Lucia vyjadfující lásku Itala k Neapoli. S obavarni o dďší osud
svého nespokojence svolí nakonec rodina'k jeho studiu v Praze' Jordánťtv
pŤítel a spolubydlící, cynickf světák, zámožn! student Hégl pak ptováz|
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Pocházel z početné nezrímoŽné rod.iny (narozen |4. 5, L863 v Jimra-mově, otec byl ševcem) a s existenční nejistotou se potfkal celf život. Byl

vj'bušné' nepokorné letory a pčiblvající zkušenost v něm zarniada posilo-
vala dobyvatelskou vťrli, bohémskou pÓzu i rebelantství. Po nezdarui, Brně
maturovď v Praze v r. 1885 a jeho první pražská léta byla vťrbec rispěšná.
Z mladého studenta práv, návštěvníka Masarykova ,y'uského krouŽtu..
rostl uznávan znalec a postupně i pŤekladatel Tolstého, Dostojevského,
Pisemského, Garšina, Gorkého. Ale již na jďe 1889 po krátkéÁ pokusu
zajistit si pravidelnj'pčijem ričednickÝm místem v pražské rirazovj pojiš-
éovně pčijď s povděkem ritočiště u bratra Aloise v Diuata"n u Husto.peče.
Oďoučení od pražského literárního centra v něm posilovalo pocit o.."*e-
lého vyděděnectví i kritickj. vaah- vťrči poměrťrm, v nichž Žil a pťrsobil. To
ho také sbližovalo s iniciátory České modernn jejíž manifest podepsal.
Brzkj,rozpad tohoto seskupení a návštěva Francie pak urychlilyleho.pŤi
klon k hodnotám národním a tradičním. Návštěva carského Ruska v r. 1896
ho pňiveďa k názoru, že nejsvébytnější slovanskou zemí je Morava. K je-
jímu kulturnímu povznesení a uplatnění v celonárodním měčítku později
orientoval časopis Moravskoslezská revue (19o7-lo). - Dlouholetá nemoc
a tvťtrčí krize vnistily 2. 3. |9l2 v sebewaŽdu.
' V. Mrštík měl vynikající podíl na bojích o realismus a naturalismus ko-
lem r. 1890. Mezi zastánci tohoto literrírního směru zaujímal stanovisko
blÍzké o. Hostinskému a polemické vriči většině ostatních. T. G. Masaryk,
L. Čech a H. G. Schauer vedli realistickou literaturu k tomu, aby nejen
souďla, ale také povzbuzovďa člověka a národ, aby v nich posilovala
dťrvěru v ričinnost národních a humanitních ideálťr. Naproti to-., v. pt,s-
tík ukládal realistickému umění, aby vytíčilo českou pňitomnost tak, jak sejeví člověku, kter]il se cítí buď jako nešťastná oběé poměrťr, nebo iaká lejichbearrocn l soudce a rozčarovanf snílek. Pobízel české umění, auy stouiito
podněty pŤicházející od ruského realismu a francouzského naturalismu.
Smyslem pro osobnost tvťrrce a pro jeho schopnost tlumočit prchav1 pro-
Žitet, porozuměním pro symboličnost obrazu, sympatiemi k odbojnému
jedinci razila Mrštíkova kritika cestu impresionisrnu a piedznaÁenala
pronikav vzestup kritiky spojenf s osobností Šadovo,'. Mďou a ne
vždy nejzávažnější část Mrštíkovfch kritik a rivah o umění zahrnul 3utorťrvdvoudíln1i' vlbor Moje sny Q9O243).
- -od prvotin (vyšly ve studentském almanachu Zora, 1883) se Vilém
Mrštík věnoval dramatu a románu. Jako dramatik tíhl k iragéd.ii. Po první
bÍe Paní Urbanov (1889), odehrávající se v měšéanském prostiedí a líčící
tragické vyrlstění nešéastného manŽelstvi a milostného t,o1',ih.l.,íko, 

"p."-coval Mrštík v Maryši (1894) námět ze slovácké vesnice, jejž mu po.tnr
bratr Alois; jeho poďl na textu je také vyjáďen spoluauiorstvím. Děi
Mary|i' ieŽ svou krajovou situovanost zdurazr1uje i užitím dialektu, je
rovněž za|ožen na tragick1 ch následcích vynuceného manŽelství. Po mar.
ném odporu se Maryša podrobí vuli svého otce sedláka Liza|a, vzdá se

chudého Francka, kter1i odchází na vojnu, a provdá se za ovdovělého mly-
náčeVávru. Ačkoli ie s mužem nešéastná, odmítá Francktrv návrh, aby s ním
utekla do Brna. Ale pak v okamŽiku, kdy Vávrova žrírlivost stupĎuje jeií
tr1fzerl a ohroŽuje Franckťrv život, utrápená Maryša sahá k zoufalému činu.
Otráví nemilovaného muže a zděšena jeho smrtí klesá na kolena a dovolává
se boŽiho slitování. - Premiéra Maryši v Národním divaďe se dlouho
odkládala' nakonec se konďa v odpoledním pňedstavení pro lidové publi-
kum. Sympatie diváktr a spory kritikťr zaháji|y rispěšnf a zatlm trvalj'život
Maryši na českém jevišti. Část dobové kritiky vytj'kala autorťrm, že hrdinka
iedná v závěru nepÍirozeně a netypicky, že projevuje nerictu k náboženství.
Časovj.odstup dal za pravdu hlasťrm, které již po prvnim uvedení pokládaly
Maryšu za vyvrcbolení snah o české realistické venkovské drama (po
Stroupežnickém, Preissové, Jiráskovi).

Jako prozaik usiloval V. Mrštík o vyprávění, které nesleduje poutaqjl
pĚíběh, ale jde za náladov1lrrn zachycováním dění v pčírodě a v lidské duši,
za smyslovfm prožitkem člověka. Nedějovost, náladová atmosféra, situace,
v nichŽ se postava poddává okouzleni z okolního světa nebo kdy se naopak
v rozrušení vyrovnává s nějakou citovou ztrátou, charakterizují Mrštíkovy
drobné ptÓzy (Stíny' L893; obrdzky' 1894) i rané romány.

Jejich hrdiny jsou mladí lidé ve věku, kdy se oddělují od svého rodinného
ptostiedí a vydávají se na nesnadnou poué za sebeuplatněnim a za štěstím.
Riša v Poh dce mdje má vlastně uŽ kus studentské sÍrmostatnosti v Praze
za sebou, když pči návštěvě v ostrovačicích u Brna poznává na plese Helen-
ku z myslivny. Chová se jako lehkomysln1i světák, kterjl ztratil iinošské
iluze o Praze' o světě, o politice i o lásce. A pčece se v Ríšovi pňi jarním
pobytu v moravské piírodě probudí opravdov1i' cit k naivní a dttvěilivé
Helence. Projevy a proměny piírody v rirznfch chvílích dne i noci, v rťrŽ-
n1ich okamžicich vznikající lásky vnášejí vzrušení do jednoduchého piíbě-
hu a dodávají mu na poetičnosti. Lidé v této Mrštíkově ,,pohádce.. nab vají
štěstí tou měrou, jakou se dokríží chovat ve shodě s pŤírodou v sobě i kolem
sebe. Pak se jich dokonce nedotkne ani čas, unikají i stárnutí, jak ukazuie
epilog románu v knižním, piepracovaném vydríď z roku 1897. (První zněni
Pohádky máje otiskované ve Světozoru 1892 bylo poněkud jiné a uzavíral
je jinf epilog' V něm tenkrát mladší autor ironizoval reky své idyly. pouka-
zoval na šosácké vy stění jejich milostného románku: z Ríši se tam stal
useďf mďoměstsk]|' advokát, z Helenky obtloustlá panička.)

Román Santa Lucia (1893) sleduje stietnuti moravského studenta s Pra-
hou. Jiií Jordán vyrťrstá v napětí se školou i s vlastní chudou rodinou.
Touží odtud uniknout, sní o volném člověku ve volném světě a vše, ,,co
duše jeho bájila pode jménem lidskost.., si ve svfch piedstavách spojuje
s Prahou. Touhu po Praze v něm povzbuzuje náhodně zaslechnutá píseř
Santa Lucia vyjadfující lásku ltala k Neapoli. S obavami o dďší osud
svého nespokojence svolí nakonec rodina.k jeho studiu v Ptaze. Jordánťtv
pŤítel a spolubydlící, cynickf světák, zámožn! student Hégx pak ptovázI
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.jeho pražskou pouť. Je svědkem a ironick'm komentátotem Jordánova
nadšení z královského města a z jeho architelcury i pak jeho hladového pu-
továni za v dělkem, zklamání v lásce i blouzniv:fch rivah o nespravedlivém
světě; uprostňed nich k vysílenému, ale do posledního dechu nepokoíené-
mu bučiči pŤicházÍ nakonec smrt. Protestem proti bohu a smrti Jiiího
Jordána se román otevírá i konči. Tento rámcov]i motiv zvltaziuje mar-
nost a bezqfslednost Jordánovy osamělé vzpoury. Usvědčuje z bláhovosti
ieho vuli vytrhnout se z ,,že|ez.nych rukou okolností.., ukazuje ho naopak
jako oběť poměrťr i této vlastní vťrle a touhy po sebeurčení. Děj se odvíjÍ
od konce; tento postup odpoutává čtenáie od děje a jeho rozuzlení a soustče-
ďuje ho k jednotlivjm stavrim hlavní postavy - napčed k jejírn snťrm,
později k procesu rozčarování a fyzického zmaru. Všecky základrrí nálady
Jiiího se promítají do zážitkťr Prahy. Napied ji vnímá iako monumentá|ní
pamětnici národních dějin, nakonec jako pouliční holku a jako chaos ba-
revn rch skvrn a izolovan: ch, zveličen1!'ch detailtr.

Ve svém posledním studentském romiínu Zumži (|9I2) odmítal MrštIk
soustňedit se na qijimečného hrdinu a na jeho duši; chtěl typizovat prostče-
dí pražskfch vysokoškoláktr a drobn ch iemeslníkťr. Jaká riskali pňédstavo-
vala snaha piekonat impresionismus návratem k objektivnosti a k charakte-
ristice zvnějšku, naznačuje figurkáťská rozvleklost nedopsaného torza.
Román se pokusil dokončit vykladač Mrštíkova ďla spisovatel K. E. Sokol.

Činnost kritická, dramata i romány pied.stavují raného Mrštíka iako
osobnost vzácné prtrbojnosti, jako tvťrrce, kterl se v 90' letech všestranně
a se značn m čtenáisk]fm ohlasem podílel na rrjvoji českého umění od
realismu k impresionismu. Jeho pozdější učast na pčekonávání pčebujelého
subjektivismu a individualismu v románě a na hledání nové umělecké
objektivnosti, prostoty a národnosti imponuie víc svou tvrdošíiností než
sv m zaměčením a v1fsledky.

Václav Bolemír NebeskÝ
/1818-1882/

Romantickf básník pňedbŤeznové doby. Kritickfmi rÍvahaml
podněcoval lisilí obrozenské titeratury o její národně osobitf
charakter, jako vědec obrátiI pozornost ke srovnávacímu studiu
Iiteratury. V pŤekladech k nám uváděl lidovou poezii španě|skou
a novoňeckou.

Narodil se 18. 8. l8l8 v Novém Dvoie u Kokočína jako syn šafáťe.
Jeho matka byla Němka, na německém gymnáziu studoval v České Lípě
a v Litoměčicích, k češství se pŤimkl teprve za studií na pražské filozofické
fakultě. Studia medicíny v Praze a ve Vídni nedokončil, od r. 1846 trvale

ptrsobil v Praze, nejprve jako vychovatel, r. l85l se stal po Erbenovi sekre-
táči:m.Národďho muzea' později i Matice české, v l. 1850{1 reďgovď
Čapopis Českého milzeuln. Po revoluci r. 1848 se věnoval vflučně vědecké
práci a pÍekladatelství, na Živém literárním dění se pŤímo podílel básnickou
a kritickou worbou ve 40. letech. Tehdy se také pčátelsky stfkal s B. Němco-
vou a byl rádcem jeiích r:měleckfch začátkťr. ZenŤe| 17. 8. 1882 v Ptaze.

První básně publikovď r. 1838 v Tylovfch Květech, v polovině ,l0. let
jeho poezie umlká. V lyrickfch básních - psanj'ch nejčastěji v písĎové
formě - zazaivá teskná, ,,sladkobolná.. pčírodní nálada pozdního večera
a noci: ,,srdce.., bolestně zrarlované ,,světem.., stává se obrazern jedincova
utrpení, osamocení člověka mezi lidmi i touhy po smíru a souladu s pčíro-
dou. Jako Máchovu poezii, na niŽ Nebeskj' navazoval' ovládá i tyto básně
rozpo1né viděni skutečnosti (protiklad ,,srdce.. a ,,světa..), proti Máchovi
je zde značně z žena námětová oblast i otupen bučičskf postoj : Nebeského
pesimismus je tesklivj', nikoli tragickf. Básnická povídka Protich. dci
(l8tu) je prvním pokusem novočeské poezie o reflexívní epos s pozadím
Hegelova filozofického pojetí dějinného vjvoje. Ve vaazích tŤi postav
(Ahasver, první a druhf jezdec) je alegoricky vyjádŤen princip dialektickÝch
protfiadtr a syntéz' kter'.i' trvďe ovládá lidstvo a nese jeho vjvoj.

Nebeskf byl sčet v ewopsk ch literaturách, obeznámen se soudobou
' literárněvědnou metodologií a vzdělán filozoficky, zvláště v německé ro-
mantické filozofii; jeho pčÍros českému myšlení o literatuie byl mnoho-
strannf. Pňispěl k poznání staré české literatury 1im, Že i ovládal detailnl
rozbor, i měl schopnost vidět domácÍ literaturu a její vlvoiovf pohyb ve
velkj'ch plochách ewopského kulturního a společenského vjvoie. Poukázal
nejednou na látkové oblasti závažlé a dosud neprobádané' napň. na kníŽky
lidového čtení (jimž se literární historie po Nebeském soustavněii věnovala
aŽ v nedávné době). Zabfval se zahraniční i českou lidovou (,,prostonárod-
ní..) poezií a prokazoval, že vztah mezi ní a uměljm písemnictvírn je vzta.
hem vzáiemného ovlivrlováni, ,,vŽdyt i básnictví umělé, kdež rozloj ieho
sÍrmorostle a samostatně se děje, vynlstá z národního a na wcholi svém zase
s nlm se stj.ká... Historické vzdělání mu umožrlovalo zamfšlet se nad bu-
doucí orientácí české kultury, která podle něho měla ukazovat ,'do lttna
Slovanstva... Za na|éhavy rikol obrozenské literatury, nutně usilující
o národně osobitj' charakter, považoval umělecky pravdivě zpodobit českf
venkovskj'Iid, ,,aby byl poznán a poctěn ve sqfch pŤáních' svém cítění'
své lásce a své strasti - virbec v celém zpÍrsobu svého Žití...

PÍekládal čecké a ťímské tragédie a komedie (Aischylos, Aristofanés,
Plautus, Terentius). Jeho pieklady lidové poezie (Notsoiecké národní pímě,
|8643 Kytice ze španělsb ch romanci,1864 s J. Čeikou) isou v souladu i s do-
bovlm zájmem májovcťr o evropskou lidovou slovesnost. Májovci se také
hlásili k odkazu Nebeského; Neruda, kterÝ vydal první knižď soubor jeho
básní, čaďl jej mezi ty ojerrinělé domácí básníky, ,,jež tieba povaŽovati
za pňedchťrdce, za otce moderďho směru...
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.jeho praŽskou poué. Je svědkem a ironick;frm komentátorem }ordánova
nadšení z královského města a z jeho architektury i pak jeho hladového pu-
tování za v dělkem, zklamání v lásce i blouznivfch rivah o nespravedlivém
světě; uprostŤed nich k vysílenému, ďe do posledniho dechu nepokoÍené-
mu buňiči pŤichází nakonec smrt. Protestem proti bohu a smrti Jiňího
Jordána se román otevírá i končí. Tento rámcovf motiv zvlraziuje mar-
nost a bezv1i'slednost Jordánovy osamělé vzpoury. Usvědčuje z bláhovosti

ieho vttli vytrhnout se z ,,že|ez.a!ch rutou okolností.., ukazuje ho naopak
jako oběé poměrÍr i této vlastni vťrle a touhy po sebeurčení. Děj se odvíjÍ
od konce; tento postup odpoutává čtenáie od děje a jeho rozuzlení a soustňe-
ďuje ho k jednotlivjm stavúm hlavní postavy - napied k jejím snťrm,
pozděii k procesu rozčarování a fyzického zmaru. Všecky základní nálady

Jičího se promítají do zážitkťr Prahy. Napňed ji vnímá jako monumentální
pamětnici národních děiin' nakonec jako pouliční holku a jako chaos ba-
revnfch skwn a izolovan1fch, zveličenfch detailťr.

Ve svém posledním studentském románu ZumŤi (l9|2) odmítal Mrštík
soustiedit se na vyjimečného hrdinu a na jeho duši; chtěl typizovat prostie-
dí pražsk:fch vysokoškoláktr a drobn1i'ch ňemeslníkťr. Jaká riskalí pŤedstavo-
vala snaha piekonat impresionismus návratem k objektivnosti a k charakte-
ristice zvnějšku, naznačuje figurkáťská rozvleklost nedopsaného torza.
Román se pokusil dokončit vykladač Mrštíkova ďla spisovatel K. E. Sokol.

Činnost kritická, dramata i romány pŤedstavují raného Mrštíka iako
osobnost vzácné prirboinosti, jako tvtrrce, kter1f se v 90. letech všestranně
a se značnÍm čtenáiskfm ohlasem podílel na vyvoji českého umění od
realismu k impresionismu. Jeho pozděiší ričast na piekonávání piebujelého
subiektivismu a individualismu v románě a na hledáni nové uměIecké
objektivnosti, prostoty a národnosti imponuje víc svou tvrdošíjností než
sv m zaměňením a v; sledky.

Václav Bolemír NebeshÍ
/ r878-1882/

Romantickf básník pÍedbňeznové doby' Kritickfmi rivahaml
podněcova| rísilí obrozenské literatury o její národně osobitf
charakter, jako vědec obrátil pozornost ke srovnávacímu studiu
literatury' Y pŤekladech k nám uvádě| lidovou poezii španě|skou
a novoŤeckou.

Narodil se 18. 8. 1818 v Novém Dvoie u Kokočína jako syn šafáŤe.
Jeho matka byla Němka, na německém gymnáziu studoval v České Lípě
a v Litoměňicích, k češství se pŤimkl teprve za studii na pražské filozofické
fakultě. Studia meďcíny v Praze a ve Vídni nedokončil, od r. 1846 trvale

pťrsobil v Praze, nejprve jako vychovatel, r. l85l se stal po Erbenovi sekre.

iarkn.Naroc"tho muzea, pozděii i Matice české, v l. 1850-61 redigoval

Čapopis Českého ?,,uzeu?n. Po revoluci r. 1848 se věnoval vflučně vě<iecké
práci a pčeklad,atelství, na živém literárním děnÍ se pčímo podílel básnickou

a kritickou tvorbou ve .to. letech. Tehdy se také piátelsky stfkal s B. Němco-

vou a byl rádcem jejích uměleckfch začátkir. Zes e| 17. 8. 1882 v Praze.

První básně publikoval r. 1838 v Tylovjlch Květech, v polovině 40. let
jeho poezie umlká. V lyrickfch básních - psanj'ch nejčastěji v písůové

formě - zaznivá teskná, ,,sladkobolná.. pÍírodď nálada pozdního večera

a noci: ,,srdce.., bolestně zrarlované ,,světem.., stává se obrazem iedincova
utrpení' osamocení člověka mezi lidmi i touhy po smíru a souladu s pňíro-

aou. Jato Máchovu poezii, na niž Nebeskj' navazovď, ovládá i tyto básně

rozpoqné vidění skutečnosti (lrotiklad ,,srdce.. a ,,světa..), proti Mácbovi

ie ide značně ziženanámětová oblast i otupen buiičskÝ postoj : Nebeského
pesimismus je teskliv!', nikoli tragickf. Básnická povídka Protichúdci
(rsaa) i" prvním pokusem novočeské poezie o reflexívní epos s pozadím

Hegelova filozofického pojeti děiinného vjvoie. Ve vaazích tŤí postav

1Ahasver, první a druhf jezdec) je ďegoricky vyjáďen princip ďďe|rtickfch
protikladtl a syntéz' kter!'trvďe ovládá lidstvo a nese jeho vjvoj.

Nebeskf byl sčetlÝ v ewopskj,ch literaturách, obeznÁmen se soudobou
\ literárněvědnou metodologií a vzdělán filozoficky, zvláště v německé ro-

mantické filozofii; jeho pÍínos českému myšlení o literatďe byl mnoho.

strann!,. Pňispěl k poznání staré české literatury tim, Že i ovládal dŤilní

rozbor, i měi schopnost vidět domácí literaturu a ieií vÍvoiorrÝ pohyb ve

velkj,ch plochách ewopského kutturního a společenského vjvoje. Poukázal

nejeá.'ou na látkové oblasti závažné a dosud neprobádané, napč. na knížky

lidového čtení (jimŽ se literární historie po Nebeském soustavněii věnovala

aŽ v nedávné aoue;. zaui'val se zahraniční i českou lidovou (,,prostonárod-

ní..) poezii a prokazoval, že vztah mezi ď a uměljrrr písemnictvín je vzta-

hem wájemného ovlivrlování, ,,vždyť i básnictví umělé, kdež rozr'oi ieho
samorostle a samostatně se děje, vynistá z národního a na wcholi svém zase

s ním se st ká... Historické vzděláni mu umoŽůovgl6 2amÝšlet se nad bu-

doucí orientací české kultury' která podle něho měla ukazovat ,,do lrlna

Slovanstva... Za na|éhav! ukol obrozenské literatury, nutně usilujíct

o národně.osobitj' charakter, považoval umělecky pravdivě zpodobit českf

venkovskj,lid, ,,aby byl poznán a poctěn ve sv ch pŤánícb, svém cítěď'

své lásce a své strasti - vťrbec v celém zptrsobu svého žití...
Pňekládal Íecké a iímské tragédie a komedie (Aischylos, Aristofanés'

Plautus, Terentius). Jeho pieklady lidové poezie (NoooŤecké národní ptsně,

1864; Kytice ze španětsk!,ci romanci,1864 s J. Čejkou) jsou v souladu i s do-

bovjm ie'-.tr' máiovcťr o evropskou lidovou slovesnost. Májovci se také

hlásili kodkazuNebeského; Neruda, kterj'vydal prvni knižní soubor jeho

básní, Íadil jej mezi ty oiedinělé domácí básníky, ,,iež tčeba považovati

za pňedchťrdc., 
"" 

ot"é moderního směru...
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Božena Němcová
/  1820 -t862 /

Vrcholnf zjev obrozenské pr zy' autorka venkovskfch povídek,
pohádkovfch sbírek a črt z tidového života. Mě|a schopnost
vyprávět o všednosti denního života a v ní obievovat lidskou
vetikost člověka obětavého, dělného, milujícího. obraz harmonické
osobnosti, kterf podala svou Babičkou, pňijala národní kultura
jako ideá|ní zpodobení lidovfch tradic a českého charakteru.

Dívčím iménem Barbora Panklová. Narodila se ve Vídni 4. 2. |820
iako dcera panského kočího Johanna Pankla, rakouského Němce, a české
služky Terezie Novotné; oba rodiče byli pak zaměstnáni u vévodkyně
Zahárlské. Dětství prožila v Ratibočicích u České Skalice, školní vzdělání
měla minimální. V mládí na ni silně zapťrsobila jak osobnost babičky
Magdalény Novotné, tkaďeny z Náchodska, tak pohled na kultivovan;f
životní styl šlechty; když byla v dívčích letech na vychování v riiednické
rodině v Chvďkovicích, pŤišla poprvé - prostiednictvím německ ch knih -

do styku se světem literatury. V r. 1837 byla provdána za irňedníka finanční
stráže Josefa.Němce, o patnáct let staršího než ona; měla s ním čtyňi děti.
Rodina se často stěhovala, iak byl Němec sluŽebně pčekládán (1837 Červe-
nf Kostelec, 1838 Josefov, 1839 Litomyšl, 1840 Polná). V Praze (|842 až
1845) se Němcová dostala do společnosti vlastenecké inteligence, kde se
mohla uskutečnit její touha po duševním vyžiti a po činorodém společen-
ském uplatnění. Tato tii léta jsou dobou jejího velkého duševního a vzděla-
nostního v1ivoje. Na Chodsku (1845-48' Domažlice a Všeruby) pŤišla do
bezprostťedního styku s tradičním lidov1fm světem. Zatimco se tu dostala
do ostrého konfliktu s maloměstskou honorací (kter se potom v jiné podobě
opakoval i v jinfch městech), podaťilo se jí sžít se s venkovsk}'mi lidmi
a osvětově mezi nimi prisobit. Pro horlivou politickou činnost obou manže-
lir za revoluce byl Němec i nadále služebně piekládrín (1848 do Nymburka,
1850 do Liberce, 1850 do Uher), později vyšetiován a propuštěn ze za-
městnání. Po manŽelově pŤeloženi do Uher se Němcová s dětmi odstě-
hovala do Prahy, iešíc i takto nesoulad v manželství. Sebe a děti živila
z huben ch literárních honoráŤťr a z piíleŽitostn'ch, často pokoÍujících
podpor, většinou žila rodina ve velké nouzi. Do konce života byla Němcová
trvale pod policejním dotrledem. Roku 1861 odešla po rozcbodu s manže-
lem do Litomyšle redigovat své spisy, ale riplné tělesné i duševní vyčerpání
jí už nedovolilo tuto práci provést. Zemše|a v Praze 2|. 1. L862.

od let revoluce se Němcová intenzívně zajimala o problémy uspoiádání
společnosti a o zpťrsoby vedoucí k odstranění rozportr a sociálniho tisku;
svjm zájmem podnítila vznik prvního českého díla o utopickém socialismu,
Klácelovj'ch Listťr, a byla členkou jeho nezdaieného Českomoravského

bratrstva; o světovj'ch sociálních hnutÍch a ekonomickfch teoriích se dávala
ještě koncem Života poučovat od V. Náprstka. Za porevolučď reakce se
politická altivita Němcové neizčejměji projevila v iejím poměru ke Slo-
vensku. Poznala ho za čtyi pobytri v l. 1851-54 a spisovatelskjm dílem
(sbírka slovensk1ich pohádek vPtaze vydaná, národopisné stuďe, povídky)
i stykem se slovenskou inteligencí pŤispívala k poznání blízkfch národťr.
Sbližování české a slovenské kultury povaŽovala za vhodnou formu pňipra-
vující novou vzájemnost paralelních národních a politickfch zájmri Čechťr
a Slovákťr. Čím více se vzdalovala opattnické společnosti pražskfch vlasten-
ď, tíÍn spíše se politicky i literrírně sbližovala s rnladjmi lidmi, se skupinou
J. V. Friče a s májovci; do almanachťr obou těchto kruhťr pčispěla svjmi
prÓzami.

Do literatury vstoupila za prvního pražského pobytu básněmi. Ukazují
sice na směr iejich společensh ch zájmú (idea slovanství v básni Slaoné r no,
ričast ženy na národně obrodném risilí v deklamovánce Žendm českllm),
ale vcelku se neliší od dobového básnického pr.rměru. osobitf vyprávěčskf
talent, kter1i obďvovali její pňátelé, literárně uplatnila hned v prvním pro-
zaickérn dí|e Národní bdrhorky a potlěsti (184547), Sbírka obsahuje ruzné
žánry lidové prozaické slovesnosti _ fantastické i humorné pohádky, vyprá-
vění anekdotického i novelistického rázu, pověsti, Iegendy -, větší část
skladeb se opírá o lidové podání z českého severovfchodu a z Chodska,
někdy uvedla autorka do pohádkové podoby látky romantic\ich povídek,
několik pčíběhri je jejím dílem. PŤi tvorbě pohádek nešlo Němcové o náro-
dopisnou dokumentárnost, nj,brŽ o umělecké zpracování, které učini
ptrvodní mluven1i a improvizovanf text folklÓrní textem psané literatury.
(',Mně to nedá, když slyším pohádku, ale docela pňevrácenou a zostuděnou,
abych ji tak napsala, pŤidrim, kde je potŤeba, ze svého, a to nehezké vy-
nechám...) Pochopila' že pohádka jakožto fixovanf ,,sen.. svfch lidoqfch
tvťrrctr je neodmyslitelná od reality prostŤedí, v němž se zrodila a žije,
a vnesla tuto realitu českétro venkova do sv1fch literárních pohádek pomocí
postav venkovského světa, zpodobováním pracovních zvyklostí, vfjevťr
z vesnického životního a ročního cyklu. Němcová také aktualizovala a v du-
chu dobového spontánního demokratismu pojala ideov fond čes\ich
pohádek. Čteme-li u Nerudy v1irrok ,,byl spraveďivf jak česká pohádka..,
musíme ho vztahovat k té piedstavě o naší pohádce, kterou svfm ďlem
vytvoňila Němcová, když v pohádkách zvfrazni|a ideu absolutní spravedl-
nosti a motiv spraveďivé vlády, když jednoznačně dává vítězit lásce a dobru
a straní dÍrmyslnému lidovému hrdinovi rcldu muŽského i Ženského' Lido-
vou pohádkou se Němcová zablvala i později, vyďala Slooenské pohddky
apověsti (1857-58) a chystala soubor pohádek slovanskfch národťr. V těch-
to pozdějších pracích jí však šlo pčedevšim o postiŽení pohádky jakožto
zvláštního vytazl národní osobitosti. Její všestrann! zájem o lidové umění
a folklÓr; kterf nepŤetržitě ptovázi ieií tv rči dráhu, je integrální součástí
iejí osobnosti umělecké: v lidoqfch vftvorech se setkávala se zpčítomněním
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Božena Němcová
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Yrcho|nf ziev obrozenské pr6zn autorka venkovskfch povídek,
pohádkovfch sbírek a črt z lidového života. MěIa schopnost
vyprávět o všednosti denního života a v ní objevovat lidskou
ve!ikost ělověka obětavého, dělného' milujícího. obraz harmonické
osobnosti, kterf poda|a svou Babiěkou' pÍiiala národní kuttura
iako ideá|ní zpodobení Iidovfch tradic a českého charakteru.

Dívčím jménem Barbora Panklová. Narodila se ve Vídni 4. 2. |820

iako dcera panského kočího Johanna Pankla, rakouského Němce, a české
služky Terezie Novotné; oba rodiče byli pak zaměstnáni u vévodkyně
Zahá ské. Dětství prožila v Ratibočicích u České Skalice, školní vzdělání
měla minimální. V mládí na ni siLrě zaptrsobila jak osobnost babičky
Magdalény Novotné, tkaďeny z Náchodska, tak pohled na kultivovan
Životní styl šlechty; když byla v dívčích letech na vychování v riŤednické
rodině v Chvďkovicích' piišla poprvé - prostŤednictvím německych knih -

do styku se světem literatury. V r. 1837 byla provdána za ťriedníka finanční
stráže Josefa'Němce, o patnáct let staršího než ona; měla s ním čtyii děti.
Rodina se často stěhovala, jak byl Němec služebně piekládán (1837 Červe-
nf Kostelec, 1838 Josefov, 1839 Litomyšl' 1840 PoIná). V Praze (L842 až
1845) se Němcová dostala do společnosti vlastenecké inteligence, kde se
mohla uskutečnit její touha po duševním vyžiti a po činorodém společen-
ském uplatnění. Tato tči léta jsou dobou jejího velkého duševního avzďě|a-
nostního vfvoje. Na Chodsku (1845-48, DomaŽlice a Všeruby) piišla do
bezprostčedního styku s tradičním lidov1fm světem. Zatímco se tu dostala
do ostrého konfliktu s maloměstskou honorací (kter1 se potom v jiné podobě
opakoval i v jinj'ch městech), podaiilo se jí sžít se s venkovskj'mi lidmi
a osvětově mezi nirni pilsobit. Pro horlivou politickou činnost obou manže-
lťr za revoluce byl Němec i nadále služebně pťekládrín (1848 do Nymburka,
1850 do Liberce, 1850 do Uher), později vyšetňovrín a propuštěn ze za-
městnání. Po manželově pieloŽení do Uher se Němcová s dětmi odstě-
hovala do Prahy, iešíc i takto nesoulad v manželství. Sebe a děti živila
z huben1 ch literárních honoráiir a z piíležitostn1fch, často pokoťujících
podpor, většinou žila rodina ve velké nouzi. Do konce života byla Němcová
trvale pod policejním dohledem. Roku 1861 odešla po rozchodu s manže-
Iem do Litomyšle redigovat své spisy, ale riplné tělesné i duševní vyčerpání

ií už nedovolilo tuto práci provést, ZemÍela v Praze 2I. I. 1862.
od let revoluce se Němcová intenzívně zajimata o problémy uspoiádání

společnosti a o zpirsoby vedoucí k odstranění rozporťr a sociálniho ritisku;
svjm zájmem podnítila vznik prvního českého díla o utopickém socialismu,
Klácelor"j'ch Listir, a byla členkou ieho nezdaŤeného Českomoravského

bratrstva; o světov!'ch sociálních hnutích a ekonomickj'ch teoriích se dávala
ieště konceru života poučovat od V. Náprstka. Za porevoluční reakce se
politická aktivita Němcové nejzčeiměji projevila v jejim poměru ke Slo.
vensku. Poznala ho za čtyÍ pobytťr v l. l85l-54 a spisovatelskfm ďlem
(sbírka slovenskj'ch pohádek V Ptaze vydaná, národopisné studie, povídky)
i stykem se slovenskou inteligencí pňispívala k poznání bttzlcÝch národťr.
Sbližováď české a slovenské kultury považovala za vhodnou formu pňipra-
vuiící novou vzájemnost paralelních národních a politickjlch zájmťr Čechťr
a Slovákťr. Čím více se vzdalovala opatrnické společnosti pražskj'ch vlasten-
cÍr' tím spíše se politicky i literárně sbliŽovala s mladÍmi lidmi, se skupinou
J. V' Friče a s rnájovci; do almanachťr obou těchto kruhťr pňispěla svj'mi
prÓzami.

Do literatury vstoupila za prvního pražského pobytu básněmi. Ukazuií
sice na směr jejích společenskj'ch zájmťr (idea slovanství v básni Slallné rdno,
ričast ženy na národně obrodném risilí v deklamovánce Žendm českllm),
ale vcelku se nelišÍ od dobového básnického prťrměru. osobitf vyprávěčskf
talent, kterjl obdivovali její pťátelé, literrírně uplatnila hned v prvním pro-
zaickérn dil.e Ndrodni bdchorky a pooěsti (|84547). Sbírka obsahuje rtrzné
Žánry lidové prozaické slovesnosti - fantastické i humorné pohádky, vyprá-
vění anekdotického i novelistického rázu, pověsti, legendy -, větší část
skladeb se opírá o lidové podání z českého severovj'chodu a z Chodska,
někdy uvedla autorka do pohádkové podoby látky romantickfch povídek,
několik piíběhir je ieiím dílem. Pči tvorbě pohádek nešlo Němcové o náro-
dopisnou dokumentárnost, nj,brž o umělecké zpracování, které uďmí
pftvodní mluven:i a improvizovanj'text folklÓrní textem psané literatury'
(,,Mně to nedá, kdyŽ slyším pohádku, ale docela pňevrácenou a zostuděnou,
abych ji tak napsala, piidám, kde je potťeba, ze svého, a to nehezké vy-
nechám...) Pochopila, že pohádka jakožto fixovanf ,,sen.. svych lidoqfch
tvťrrcťr je neodmyslitelná od reality prostŤedí, v němž se zrodila a žije,
a vnesla tuto reďitu českého venkova do svj'ch literárních pohádek pomocí
postav venkovského světa, zpodobovríním pracovních zvyklostí, vfjevtr
z vesnického Životního a ročního cyklu. Němcová také aktualizovala a v du.
chu dobového spontánního demokratismu pojala ideov1i fond česk ch
pohádek. Čteme-li u Nerudy vyrok ,,byl spravedlivy jak česká pohádka..,
musíme ho vztahovat k té pňedstavě o naší pohádce, kterou sv1im ďlem
vytvoňila Němcová, když v pohádkách zvyrazni|a ideu absolutní spravedl-
nosti a motiv spraveďivé vládn kdyŽ jednoznačně dává vítězit lásce a dobru
a straní dťrmyslnému lidovému hrďnovi rodu mužského i ženského. Lido-
vou pohádkou se Němcová zabfva|a i později' vyda|a Slooenské pohddk9
a pověsti (1857-58) a chystala soubor pohádek slovanskfch národťr. V těch-
to pozdějších pracích jí však šlo pčedevšim o postiŽení pohádky jakožto
zvláštního vyrazu nrírodní osobitosti. Její všestrann! zájem o lidové umění
a folklÓr, ktet nepietržitě ptovázi její tvurčí dráhu, je integrální součástí
ieií osobnosti umělecké: v lidov1fch vytvorech se setkávala se zpňítomněním
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nadinďviduálniho hodnotového systému' jenž vyplynul z životní praxe
a byl s celou její rozlohou funkčně spiat, prostčednictvím lidového umění
si osvojovala qirazové formy obecně srozumitelného a pro život potiebného
i,,ritěšného.. uměleckého sdělení.

Publicistickou činnost z,abáji|a Němcová koncem r. 1845 v Květech
seriálem Obrazy z okolí domažtického a pokračovala v ní dďšími články
z Chodska a z Františkornlch Lázní. Žánr časopiseckÍ.ch,,dopisťr.., k němuŽ
se těmito drobnÝmi prÓzami pŤimkla, dostal v Obrazech zňetelně beletris-
tickou podobu díky její schopnosti pozorovatelské a vyprávěčské. O této
schopnosti paní A. Rottová (matka K. Světlé a S. Poďipské) Ťíkala: ',tinf
jde a wátí se a čekne:,Nu, hezké to bylo,. av(cez něho nedostaneš. Ale
ona s iejíma velk ma očirra na všecko se podívá, nic jí neuide' a jak pěkně
to umí potom vypravovat... Lido\rÍ'svět a jeho traďční kultura je vfchozím
pÍedmětem Obrazrl. Němcová z'aznam'eriává sice jednottvosti z tohoto
prostčedí - napi. o zprisobu byďení a oďvání, o pracovních rikonech, tanci,
pověrách, o.metďorice lidové ieči - s věcnou pčesností, ďe nikoli vyčerpá-
vaiícím zpťrsoben a v logicky uspoŤádaném sledu. Využívá kaŽdé piíle-
žitosti k fabulování a seskupuje svá ďlčí pozorováni tak, aby souhm pčí-
značnÝch jednotlivostí směíoval piedevším k vjpověď o lidském profilu
venkovanri, o ieiich moráloích normách, pÍedstavovém, citovém a názoto-
vém světě. Zietel národopisnÝ má pak protěišek v ájmu o existenční situaci
a vjvoiové proměny vesnické společnosti, o poměr pánir a sedláktr, Čechťr
a Němcťr. Epická jednota a soudržnost i warově rťrznorodj'ch jednotek
obrazťr (scéna, popis, charakteristika, ďalog) je dána postavou vyprávěče'
kteď je zaujat pier{mětem svého vyprávění, je v něm piitomen a zjevně
stÍaní demokÍatichjm právÍrm lidovÝch vÍstev. Tento posledni rys domi-
nuje v sociální publicistice Němcové z r. 1848 (Sekh politika). Vyprávěč.
ská technika, kterou si autorka osvojila v Obrazech, uplamila se i v ieiích
venkovskfch črtách, které se iižb|Lžipovídkám (obrdzehoesnickll, č. 1847).

Povídkové dílo Němcové vznikďo v posledních desíti letech jejího života.
Za vÝznamovÝ základ svfch povídek povaŽovala autorka centÍálnÍ postavu:

,,To už tak u mne ie, já iaktěŽiva nic nevypracovala, iak isem zpočátku
myslela; - jen iedna osobnost, ta blavní, ztrstane ale vždy nedotknuta -

na té neměním, ta stojí vždy již celá pŤede mnou, ale to okolí někdy všď-
jak točím a měním - abych to, co vlastně vyvést chci, lépe doMzala... Tím
,,okolím.., které má charakterotvornou roti, nebjvá dějová konstrukce.
Souvislou dějovou fabuli vťrbec nemají prÓzn kde vystupuje postava vyprá-
věče prostiedkuiícího vjjevy ze života hrdinova, vzpomínky na něho, ieho
autentické podání vlastnich životních osudťr (Pozzěnka šlechetné duše,
č. 1855; Chudí lidé' č. 1857; Pan učitel, č. 1860). V iinÝch povídkách slouží
minimální a většinou banálni dějová zápletka pouze jako svorník pro sepětí
postavy a prostieď nebo pro koďrontaci postav. V povídce Chyže poil
horani (č. 1858) pčinutí boďe v pohronskj'ch lesích pražského studenta
Bohuše Sokola uchflit se do osamělého statku Žatnlch a ieho pobyt v této

rodině a děj lásky ke Katušce umoŽĚuje piedstavit patriarchální svět
slovenského venkova, otvírající se pied člor'ěkem z jiného prostčedí. Pastu-
cbova dcera (Divti Bára, č. 1856) se pÍestrojí za suašidlo a pŤepadne msti-
vého správce Kiliána Slárrru, aby tak uchránila svou pťítďkyni, faráťovu
schovanku Elišku, pčed neŽádoucím nápadníkem, avšak v tomto děii se
pouze pointuje charakteristika svérázné Bfuy a vyhrocuje napětí mezi ní
a ieiím okolím, které ji podcerluje pro její pťrvod. Epičnost těchto povídek
nenese velkj' novelistickÝ děj s v:|'znamnjmi činy, vypjatjmi konflikty
a rozhodu|ícími postoji, nj.brŽ nepčetržit]i tok stálého všedního dění, iak
ho piináší obvyklf Životní chod toho kterého prostÍedí. Souhrn mnoha
rozpt 'len1|'ch popisn1ich detailťr a drobnj'ch dějovfch akcí vytváií dyna-
mickf ,,obraz života,,, obraz všednodenní skutečnosti. PovídkoyÍ hriina,
většinou prostj' člověk, je pak pňedstaveb v tomto svém obvyklém prostče-
dí, v dění všedního dne, ve svfch běŽnfch akcích a postojích, a to sumárně
vypovídá o jeho charakteru. Jedna z povidek se jmenuje Dobrj člotlěh
(č. 1858)' a ,,dobrj' člověk.., citově bohatj', dělní milující, obttavf, je
v rťrznj.ch konkrétních podobách hrďnou všech povídek. Lidská velikost
člověka, která není vÝjimečnÝm zjevem, nj'brŽ projevem všedniho dne,
vyiaďuje optimistickou víru v člověka. ,,VěÍte mi, paní,.. iíká ,,dobrj,
člověk.. kupec Hloušek v povídce Chudi lidé,,,ono je pÍece více aáuryctr
lidí na světě než z|!1ch, _ A kam by se dělo, nemťrže b1iti více koukole neŽ
pšenice; kdeŽe bychom se octli!..

Metodou obrazťr života je zpracována i povídka Babička (1855). Němcová
ji psala v době svého největšího tvurčího vzepětí, které následovalo po těž-
kém duševním otčesu zpťrsobeném smrtí nejstaršího syna. Životnt ft"ato-
hou ťrstŤední postavy byla autorčina babička, do díla se promítly vzpámínky
na mládí spolu s pozdějšími poznatky z lidového světa. Všechno to se však
stalo pouze v:fchozím materiálem povídky, v podtitulu označené jako,,obra-
zy venkovského Života... Vlastní venkovsk:i mentální svět pčedstavuje
babička, trávící poslední léta života mezi vnoučaty v chaloupce blízko
letniho sídla šlechty' u niž jsou její dcera a zeé zaměstnáni. Babička je
venkovská žena a životni zvyklosti vesnice jsou pro ni natolik vžité a sa-
mozŤejmé, že se jich nevzdává ani v novém prostiedí. Dodržuje zvyky,
které se váží k jednotliv]ilm ridobím roku, zachovává si svilj ustálenf styl
práce a také jedná a myslí tak, jak je navyklá a jak to v1plj'vá z jejich zku-
Šeností vlastních i tradicí prostŤedkovan;fch. Brzy se stává rádkyní a po.
mocnicí svych nov ch sousedťr a veškeré dění v jeií blízkosti poďéhá jejímu
viivu. V pťíbězích Kristly a Hortensie je ochránkyní lásky jako nejmocnější
životní síly (,,Pro život zas život..), hluboce soucítí s obětí milostné tragédie
v baladickém pŤíběhu Viktorky. Starosvětská babička, sv1imi vnějšími
projevy a zp soby odlišná od prostŤedí, do něhoŽ na sklonku života pÍišla, je
také tady životně platná, její risudek, rada a její chování jsou směrodatné pro
společnost, která se kolem ní semkla a která se jí ráda podťizuje. Reprezen-
tujíc v podzámeckém světě patriarchální vesnici, piedstavuje babičla i to,
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naainďviduálniho hodaotového systému' ienŽ vyplpul z ávotní praxe
a byl s celou |ejí rozlohou fiJnkčně spjat, prostŤednictvím lidového umění
si osvoiovďa vjtazové formy obecně srozumitelného a pro život potÍebného
i,,ritěšného.. uměleckého sdělení.

Publicistickou činnost z,abárji|a Němcová koncem r. 1845 v Květech
seriálem Obrazy z okoli domažIického a pokračovala v ní dalšími články
z Chodska a z Františkovj'cblÁznL. Žánr časopiseckÍ'ch,,dopisťr.., k němuŽ
se těmito drobnlmi prÓzami piimkla, dostal v Obrazech zčetelně beletris-
tickou podobu ďky její schopnosti pozorovatelské a vyprávěčské. o této
schopnosti paní A. Rottová (matka K. Světlé a S. Poďipské) Ťíkala: ,'Jinf
ide a wátí se a čekne:,Nu, hezké to bylo,. avtcez něho nedostaneš. Ale
ona s ieiíma velkfma očima na všecko se poďvá, nic jí neujde' a jak pěkně
to umí potom vyl'ravovat... LidovÍ'svět a ieho traďční kultura je vfchozím
pŤedmětem Obrazťr. Němcová zazaameaává sice jednotlivosti z tohoto
prostňedí - napň. o zprisobu byďení a odívánÍ' o pracovních rikonech, tanci,
pověrách, o.Betďorice lidové čeči - s věcnou pčesností, ďe nikoli vyčerpá-
vaiíclm zpťrsobem a v logicky uspočádaném sledu. Využívá každé pŤíle-
Žitosti k fabulování a seskupuje svá ďlčí pozorováni tak, aby souhrn pĚí-
značnÝch jednotlivostÍ směiovď piedevšírn k vlpověď o lidském profilu
venkovantr, o iejich morálních normácb pŤedstavovém, citovém a názoro-
vém světě. Zňetď národopisnÝ má pak protějšek v ájmu o existenční qltuaci
a vjvojové proměny vesnické spoličnosti, o pom& pártr a seďákÍr, Čechťr
a Němcťr. Epická jednota a soudržnost i warově rťrznorod!'ch jednotek

obrazri (scéna, popis, charakteristika, ďalog) je dána postavou vyprávěče'
kterf je zauiat pfertmětem svého vyprávění, je v něm piitomen a zjevně
straď deookratickÍm právÍrm lidovfch Wstev. Tento poslední rys domi-
nuje v sociálď publicistice Němcové z r. 1848 (Selskd politika). Vyprávěč-
ská technika, kterou si autorka osvojila v obrazech, uplatnila se i v jejÍch

venkovskfch črtách, které se iižb|ižípovídkám (obrdzehzlesticbll, č. 1847).
Povídkové dílo Němcové vznikďo v posledních desíti letech jeiího Života.

ZavyznamovÝ základ sdch povidek považovala autorka centrální postavu:

,,To uŽ tak u mne ie, iá jaktěživa nic nevypracovala, jak jsem zpočátku
myslela; - ien iedna osobnost, ta hlavní, zťrstane ale vždy nedotknuta -

na té neměním, ta stoií vžďy jtž celá pňede mnou, ale to okolí někdy všď-
jak točím a měním - abych to, co vlastně vyvést chci, lépe dokázala... Tím

,,okolím.., které má ďrarakterowornou roli, neblvá dějová konstrukce.
Souvislou dějovou fabrrli v{rbec nemají prÓzy, kde vystupuje postava vyprá.
věče prosďedkujÍcího vjjevy ze života hrdinova, vzpomínky na něho, ieho
autentické podáď vlastních životnÍch osudťr (Poazněnka šlechetné &še'
č. 1855; chudt lidé, č. 1857; PanučiteL č. 1860). V iinÝch povídkách slouŽí
minimální a většinou banál'rí dějová zápletka pouze jako svorník pro sepětí
postavy a prostŤeď nebo pro koďrontaci postav. V povídce Chyže pod
horoni (č. 1858) pŤinutí boďe v pohronskj'ch lesÍch pražského studentg
Bohuše Sokola uchflit se do osamělého statku Žatnlch a jeho pobyt v této

rodině a děj lásky ke Katušce urrrožřuje pŤedstavit patriarchální svět
slovenského venkova, otvírající se pfed člor'ěkem z jiného prostčedí. Pastu-
chova dcera (Diod Btira, č. 1856) se pčestrojí za suašiďo a piepadne msti-
vého správce Kiliána Slámu, aby tak uchránila svou pfítelkyni, faráčovu
schovanku Elišku, pňed neŽádoucím nápadníkem, avšak v tomto ffii se
pouze pointuje charakteristika svérázné Báry a vyhrocuje napětí mezi ní
a ieiín okolím' které ji podcerluje pro její ptrvod. Epičnost těchto povídek
nenese velk1i novelistickÝ děi s v1ilznamnjmi činn vypjatjmi konflikty
a rozhoduiícími postoji, n1ibrŽ nepietržitj' tok stálého všer|ního dění, jak
ho pŤináší obvyklf životní chod toho kterého prostčedí. Souhrn mnoha
rozptflen1ich popisnfch detailir a drobnj'ch děiorrÍch akcí vytváŤi dyna-
mickjl,,obraz života,,, obraz všednodenní skutečnosti. Povídkovj' hrdina,
většinou prost'' člověk, je pak pÍedstaveir v tomto svém obvyklém prosďe-
dí, v dění všedního dne' ve svfch běžnfch akcích a postojích, a to sumárně
vypovídá o jeho charakteru. Jedna z povídek se imenuje Dobr člooěh
(č. 1858)' a ,'dobr1i člověk.., citově bohat1i, dělnf, milující, obětavj', je
v rťtznj'ch konkrétních podobách hrdinou všech povídek. Lidská velikost
člověka, která není vljimečnjm zjevem, nfbrž projevem všedního dne,
vyjadňuje optimistickou viru v člověka. ,,Věňte mi, paní,.. ňíká ,,dobr'.f
člověk.. kupec Hloušek v povídce Chudi tidé,,,ono je piece více dobrfch
lidí na světě než z|!ch. - A kam by se dělo, nemťrže b]!'ti více koukole než
pšenice; kdeže bychom se octli!..

Metodou obrazťr života je zpracována i povídka Babička (1855). Němcová
ji psala v době svého největšího tvtrrčího vzepětí, které následovalo po těž-
kém duševním otňesu zpťrsobeném smní nejstaršího syna. Životni pŤedlo-
hou ťrstŤední postavy byla autorčina babička, do díla se promítly vzpomíaky
na mládí spolu s pozdějšími poznatky z lidového světa' Všechno to se však
stalo pouze v chozím materiálem povídky, v podtitulu označené jako,,obra-
zy venkovského života... Vlastní venkovskj, mentální svět pňedstavuje
babička' trávící posledni |éta života mezi vnoučaty v chaloupce blízko
letního sídla šlechty, u níž jsou její dcera a zeé zaměstnáni. Babička je
venkovská žena a životni zvyklosti vesnice jsou pro ni natolik vŽité a sa-
mozŤejmé, že se jich nevzdává ani v novém prostťedí. Dodržuje zvyky,
které se váží k jednotliv m ridobím roku, zachovává si sviri ustálen styl
práce a také jedná a myslí tak, iak je navyklá a jak to vypl!'vá z jejích zku-
šeností vlastních i tradicí prostčedkovanj'ch. Brzy se stává rádkyní a po-
mocnicí sv:ich nov:ich sousedťr a veškeré dění v její blízkosti podléhá je|ímu
vlivu. V pŤíbězich Kristly a Hortensie je ochránkyní lásky jako nejmocnější
Životní síly (,,Pro život. zas život..), hluboce soucítí s obětí milostné tragéd.ie
v baladickém pčíběhu Viktorky. Starosvětská babička, svlmi vnějšími
projevy a zptrsoby odlišná od prostňedí, do něhoŽ na sklonku života piišla, je
také tady životně platná, její risudek, rada a její chování jsou směrodatné pro
společnost, která se kolem ní semkla a která se jí ráda poďizuje. Reprezen-
tujíc v podzámeckém světě patriarchální vesnici, pťedstavuie babička i to,
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co ie sice starobyié svÍmi foťmami, avšak nikoli pčeŽilé. V babiččině sa-
mozťejmém souladu s pŤírodou a lidmi, v jejím pŤirozeném spl vání s ryt-
mem života ie pÍedstavena dokonale harmonická osobnost (,,šéastná Žena..,

iak ji pojmenovává paní kněŽrra), a to nikoli jako poŽadavek' ideál nebo
vfiimka, nfbrž jako zjev,,obyčejného.. života.

V povídkách typu ,,obraz života.. se sice objevují sociální problém5
které Němcovou zajímaly jako člověka i umělce, ale zťrstávají jen na okraji
povídkového obrazu, jehoŽ celkovj' smysl je harmonizační. Vyrazná děiová
v1fstavba dvou povídek novelistického typu (V zdtnku a zl podztinči, č. L857 3
Pohorská, vemice, 1856) umožĎuje pčedstavit takové prostiedí, kde těsně
veďe sebe žiií lidé z vyšších a niŽších společenskj'ch vrstev' popčípadě i lidé
rťrznj'ch věkov1 ch stupĚri a rozličnj'ch národností, a ve vztazích vertikílně
členitého souboru povídkodch postav piedstavit i piíkoií a konflikty, které
pčináší dané sociální uspoŤádání. Pohorskd zlesnice je koncipována iako tezo-
vÍ,román; od tohoto žánru se poďe dobovj'ch kritérií požadovalo, aby nejen
lIčil, jak skutečnost vypadá, ale také k ní zaujímal stanovisko a ukazoval'
jak Ťešit problémy, o nichŽ hovoťí, a aby se záměrně a zjevné podílel na
zápasu o společenské dobro. V tomto smyslu odpovídají děje a postavy
Pohorské vesnice na ,,Íezi,,, jak pňeklenout společenské rozpoÍy' a to obecrrě
v poměru mezi lidem a vyššími vrstvami, speciálně ve vztahu Čechir a Slo-
vákir. K tomu se pojí celé trsy problémir dalších, iako ie vzdělání a vfchova'
náboženství, víra a pověra, Ženská otázka' hodnota tradice. Němcová vložila
do díla i své bohaté znalosti lidového života, na stránkách románu se setkaly
dvě rizemní.oblasti, které měla ráda, Chodsko a Slovénsko, i se svymi náro-
dopisnjmi zvláštnostmi a jazykov m charakterem. TakŤka vše, co považo-
va|a za dťrleŽité a co také ona sama české národní kultuie objevila, sem
shrnula, a proto v Pohorské vesnici viděla své nejzávažnější dilo a cenila si ie
nad ostatní tvorbu, Babičku nevyjímaje. Čtenáisk1f soud více než iednoho
století tuto hierarchii pŤevrátil.

Jan Neruda
/ t834-1897/

V děí pÍedstavitel literárního hnutí družiny májové' teoretickf'
kr it ickf i  umě|eckf pr kopník krit ického real ismu, publ icista
(pÍedevším feietonista)' prozaik i básník. Usiloval o !iteraturu,
která by svfm uměteckfm charakterem i svou poznávací silou byta
spjata se zpŮsobem nazítání a myšlení moderního člověka druhé
po|oviny í9. století, s ieho perspektivou pokroku v oblasti
individuá|ní' sociální i národní.

Celá Nerudova tvorba vyrťrstďa z konkrétni životní a společenské
reality a je také směrem k ní orientována. Proto mají pro ni vj'znam zkuše-
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nosti všech období jeho života. Promítá se do ní Nerudovo mláď' odbojné
pocity chudého a pčitom společensky deklasovaného jedince z rodiny voien-
ského vysloužj|ce a matky posluhovačky, postavy a lidské osudy odpozo-
rované v pÍostčedí starobylé a pšitom maloměstské Malé Strann kde se
9.7. |834 Neruda naroďl. Jsou v ní pčítomny Nerudou prožívané vztahy
k rodičťtm a pčátelrim. Literární podobu dostává jeho první láska, ,,věčná
nevěsta.. .ctnna Holinová, steině jako ieho věčné mládenectví provázené
toliko perspektivou změnn milostn mi vztahy násilně pŤervanjmi' jednou
silou dobové morálky (vztah k provdané Karolíně Světlé - dochovaná vzá-
jemná korespondence oblou partnerťr |e s4ma uměleckjm dílem)' podruhé
pňedčasnou smrtí mladistvé Terezy 'Macháčkové a poďeti rozumovfm
rozhodnutírn nepčipoutávat mládí k stáíí (vztah k Aničce Tiché). Ačkoliv
Neruda školní studium (gymnázium, filozofie, práva) nedokončil a také na
něm ani nevybudoval svou občanskou existenci, pieČe měla pro jeho lite-
rární tvorbu velkj' vjznam jeho rozsáhlá vzdělanost. Získď ji nejen studiem
literatury, ale takě pňímÝm poznáváním života, cestami doma i v cizině
(PďíŽ, Balkán' blízkf Orient, Itálie, severní Německo). Stala se také oporou
jeho Žurnalistické práce, kterou vykonával jako své životní povolání. Začinal
jako lokríLlkái v německém časopise Tagesbote aus BÓhmen v r. 1853, pevně
se však uchytil až jako fejetonista, nejprve v deníku Čas (od r. 1860), pak
v Hlase (1862-65) a konečně v Národních listecd (od r. 1865). S touto čin.
ností souvisi i Nerudťrv podíl na společenském a národním hnutí doby. Jeho
litetárně vyjádiená negace 50. let, prostoupená opozicí neien k vládnim
držitelťrm moci, ale i k buržoazním pŤedstavitelťrm českého národa, byla
v 60. letech vystŤídána aktivní ričastí na politickém ruchu, kter se stává
součástí jeho víry v lidskf pokrok. Podílel se na formování demokratického
kŤíďa mladočeské strany, s ní proŽíval období pasívni reástence 70. let
i období jejího rozchodu s lidov1im hnutÍrn po vstupu do konzervativní
vládní koalice v 80. letech. Neruda pociéuje .tento rozchod jako krizi
národní politiky a jejího pokrokového vjvoje. V posledních letech života
(zemiel 22. 8. L89l- v Praze) se cítí politicky - a ve své nemoci i tidsky -
osamocen a hledá pčímy literrírní kontakt s národní veňejností. Jako ve
svém mládí byl i v té době piesvědčen, že ,,českjl irárod vzroste jen zdola
nahoru" (1883).

Se všemi těmito proměnami souvisí i Nerudovo literární pťrsobení. Nej-
rozsáhleiší jeho část je pčímo spjata s jeho činností novináťskou. Napsď
víc než 2000 feietonir, podepsanÍ'ch většinou značkou A. Jejich prostťed-
nictvím byl v pravidelném kontaktu se čtqráňi. Chtěl vyhovět jejich potňebě
rychle se něco dozvědět a zátÓveĎ' se bavit. Od fejetonisty pÍoto žádal pro-
měnlivost témat ipiístuptr,,,,musí byt básníkem, filozofem, učencem, humo-
ristou, kritikem, muŽem pln m citu, mužem zas skalného citu, ale ze všeho
toho smí mít zas jen tak ždíbek, aby nenudil, aby nebyl jednotvárn1i'..,

,,musí b1it sám rnozaikou, jako ieho fejeton... Neruda se pokusil v druhé
polovině 70. 1et rozčlenit vybrané fejetony podle žánrovj'ch skupin do pěti-
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co je sice starobylé sv1imi formami, avšak nikoli pieŽilé. V babiččině sa-
mozŤejmém souladu s pčírodou a lidmi, v jejím piirozeném spljváni s ryt-
mem života je pÍedstavena dokonale harmonická osobnost (,,šéastná Žena..,
jak ji pojmenovává paní kněžrra), a to nikoli jako požadavek, ideál nebo
vj'jimka, nfbrž jako zjev,,obyčejného.. Života.

V povidkách typu ,,obraz života,, se sice obievují sociální problémn
které Němcovou zajímaly jako člověka i umělce, ale ztlstávají jen na okraji
povídkového obrazu, jehoŽ celkov1i smysl je harmonizační. Vyrazná dějová
vfstavba dvou povídek novelistického typu (V ztimku a v podzárnčí' č. |857 .,

Pohorskd zlemice, 1856) umožřuje piedstavit takové prostiedi, kde těsně
veďe sebe žiií lidé z vyšších a niŽších společensk1 ch wstev, popňípadě i lidé
rťtzn'ch věkov: ch stupĚťr a rozličnych národností, avevztazích vertikálně
členitého souboru povídkov'ch postav piedstavit i pňíkoií a konflikty, které
pňináší dané sociálrrí uspoňádání. Pohorskd aesnice je koncipována jako tezo-
vjl román; od tohoto žánru se poďe dobovfch kritérií požadovalo, aby neien
líčil, jak skutečnost vypaďá, ale také k ní zaujímal stanovisko a ukazoval,
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zápasu o společenské dobro. V tomto smyslu odpovídají děje a postavy
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nad ostatni tvorbu, Babičku nevyjímaje' ČtenáŤsky soud více než jednoho

století tuto hierarchii pÍewátil.

Jan Neruda
/ t834-189r/

V dčí píedstavite| |lterárního hnutí družiny májové' teoretickf'
kr it ickf i  uměleckf prúkopník krit ického rea|ismu, publ icista
(pňedevším feietonista)' prozaik i básník. Usiloval o literaturu,
která by svfm uměIeckfm charakterem i svou poznávací silou byla
spjata se zpúsobem naziráni a myšlení moderního člověka druhé
poloviny í9. století, s jeho perspektivou pokroku v oblasti
individuální' sociátní i národní'

Celá Nerudova tvorba vyrťrstala z konkrétní životní a společenské
reality a je také směrem k ní orientována. Proto mají pro ni v1fznam zkuše-
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nosti všech období jeho Života. Promítá se do nl Nerudovo mládí' odbojné
pocity chudého a pčitom společensky deklasovaného jertince z rodiny voien-
ského vysloužilce a matky posluhovačky' postavy a lidské osudy odpozo-
rované v prostiedí starobylé a pňitom mďoměstské Malé Strann kde se
9. 7. 1834 Neruda narodil. Jsou v ní piítomny Nerudou prožívané vztahy
1.1gdi{frm a piátelťurr. Literární podobu dostává jeho první láska, ,,věčná
nevěsta.. Anna Holinová, steině jako ieho věčné mládenectví provázené
toliko perspektivou změny, milostn1imi vztahy násilně pŤervanjmi, jednou
silou dobové morálky (vztah k provdané Karolíně Světlé - dochovaná vzá-
jemná korespondence obou partnerťr je sama uměleckjm dílem), podruhé
piedčasnou smrtí mlaďstvé Terezy ' Macháčkové a potťetí rozumovjnrr
rozhodnutírn nepŤipoutávat mládí k stríií (vztah k Aničce Tiché). Ačkoliv
Neruda školní studium (gymnázium, filozofie, práva) nedokončil a také na
něm ani nevybudoval svou občanskou existenci, piece měla pro jeho lite-
rární tvorbu velkf vjznam jeho rozsáhlá vzdělanost. Získď ji nejen stuďem
literatury, ale takě piímÍm poznáváním života, cestami doma i v cizině
(Paňíž' Balkán 'b|izk! Orient, Itálie, severní Německo). Stala se také oporou
jeho žurnalistické práce, kterou vykonával jako své životní povolání. Začina|
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v Hlase (L862-65) a konečně v Národních listech (od r. 1865). S touto čin-
ností souvisí i Nerudťrv podíl na společenském a národním hnutí doby. Jeho
literárně vyjádňená negace 50. let, prostoupená opozicí nejen k vládním
držitelťrm moci, ale i k burŽoazním pňedstavitelťrm českého nfuoda, byla
v 60. Ietech vystiídrína aktivní ričastí na politickém ruchu, kter ' se stává
součástí jeho víry v lidskÝ pokrok. Podílel se na formování demokratického
kňídla mladočeské strany, s ní prožíval období pasívní rezistence 70' let
i období jejího rozchodu s lidov m hnutírn po vstupu do konzervativni
vládní koalice v 80. letech. Neruda pociéuje.tento rozchod jako krizi
národní politiky a je|ího poklokového qivoje. Ý posledních letech života
(zemčel 22. 8, L89l v Praze) se cíti politicky - a ve své nemoci i lidsky -
osamocen a hledá pŤím literární kontakt s národní veŤejností. Jako ve
svém mládí byl i v té době piesvědčen, že,,česky irárod vzroste ien zdola
nahoru" (1883).

Se všemi těmito proměnami souvisí i Nerudovo literární pťrsobení. Nej-
rozsáhlejši jeho část je pčímo spjata s jeho činností novináňskou. Napsal
víc než 2000 fejetontr, podepsanych většinou značkou A. Jeiich pfostčed-
nictvím byl v pravidelném kontaktu se čtenáii. Chtěl vyhovět jejich potŤebě
rychle se něco dozvědět a zárÓveĎ se bavit. Od fejetonisty proto žádal pro-
měnlivost témat ipňístupťr,,5,musí bjt básníkem, filozofem, učencem, humo-
ristou, kritikem, muŽem pln1im citu, mužem zas skalného citu, ale ze všeho
toho smí mít zas jen tak Ždíbek, aby nenudil, aby nebyl jednotvárn ..'

:lmusí byt sám rnozaikou, jako jeho fejeton... Neruda se pokusil v druhé
polovině 70. let rozčlenit vybrané fejetony podle žánrov1fch skupin do pěti-

N
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svazkového vfboru Fejetony. obsahuje dva svazky nazvané Studie' kráthé
a kratš7 (1876)' svazek Žerty, hravé i draoé (L877) a dva svazky cestopisn!'ch
čtt, Menší cesty (L877) a Obrazy z ciziny (1872, znovu 1879). Ve Spisech
J. Nerudy v Knihovně klasikťr (od r. 1950) byly vedle svazkťr uspočádanj'ch
Nerudou rozčleněny do větších celkťr fejetony s aktuálně společenskj'm
a politickjrm dosahem (Česk společaost), fejetony uměleckokritického cha-
rakteru (Literatura, Dioadlo, V tvarné urnění a hudba)' fejetony s obsahem
zcela nahodilÍm, iimž Neruda Ťíkal ''efemérky.. nebo Drobné klefut, ako-
nečně fejetonistické portréty uveŤejĎované po léta v Humoristickfch listech
iako doprovod ke kreslenjrm ponrétrirn (Podobizny).

Ačkoli feieton byl svou podstatou určen pro danf okamžik, má Nerudova
fejetonistická činnost podstatn1 vlznam i pro rozvoj nového uměleckého
vidění skutečnosti' pro ,,formu modernl literatur5l... Prostiednictvím feje.
tonu učil se Nerudťrv čtenái vnímat současnost nejen v celé bohatosti jevÍr'
které tvočily náplrl života, společenského snažení, civilizace i kultury' ale
stával se schopnfm pňistupovat k těmto jevťrm z rozličnj'ch zornj'ch rihlťr,
rostl iebo smysl pro odstÍnění qi,znamťr. I v rámci zdánlivě samoťrčelné
zábavnosti, kupicí nadto piímo encyklopedické vědomosti, pronikala do
těchto fejetonfr narážka nebo pointa, která odhalovala vnitiní napětí, ulo.
žené v soudobém životě. Ve chvili, kdy'se jednotná piedstava o světě tozpa-
dďa na nesouv.islé ďlčí zájmy, vywáiel Neruda z ďíště všedních i zvláštních
jevir souvisl obraz inďviduálních i společensk!'ch problémťr moderního
člověka 19. století.

Pro rozvoj žurnalistickfch forem ptÓzy maji velkf vfznam pčedevšim
sociální studie z prvého svazku Studií, krátkÝch a kratších. Y Pražsk ch
obrázcích Neruda zachycuje vljevy z policejních strážnic, vězení, zasta-
váren, pražsklch nároží' postavy žebrákťr, prostitutek, služek atd., celou
',lidskou strakatinu.., s rimyslem odhalovat sociální poměry, lidskou bídu'
která je ,,němou, piec ale zoufale vfmluvnou obŽďobou všech, kdoŽ po-
měry ty zpťrsobili... Objevováním nové společenské reďity je charakteristic-
ká i studie Trhani ze života dělník na stavbách železničrrích tratí (těch'
kdo trhali skály). Pčedstavovali sociáLně nezakotvenou skupinu životních
ztroskotancťr, kteňí se s ostatní společností rozešli. Neruda ji sleduje jako
sociální jev, hledá za životnl rozháraností iejích členú ieiich lidské iádro,
praviďa jejich soužití, smysl pro čest a poctivost ve vzájemnlch vztazích.
Mezi Nerudoqimi cestopisnjmi fejetony mají zvláštní aísto Pažižské
obrdzk3l z t. |863 nejen urněním zachycovat ,,mozaiku lidu a života.., ale
i tím, iak se v nich mladj' spisovatel pťitrlásil ke všemu, co PďíŽ v soudo-
bém společenském i kulturním životě symbolizovala, k tÍaďci francouzskfch
revolucí, k ,;rrodré blťrze.. francouzského dělrríka, k těm, kterfm PďÍž
poskytla ritulek pied pronásledováním, k velikjm zjevirm polské emigrace'
k svému Heinovi.

Mastní literární činnost Nerudova se počírďa právě ve znamení kon-
taktu s těmi pňedstaviteli světové literatury, ktcŤí byli nositeli odboje proti

politické i kultumt reakgi a ztělesrlovali svlm ďlem vědomÍ o poďebě
společenského pokroku (Heine, Hugo, PetÓfi). Byl nejaktivnějšÍm členem
literfuní skupiny, lrcerá piipravila alrnanach M j na rok 1858 a kteťá se
i navázánlrn na Máchu a spoluprací s radikálními demokraty J. V. Fričem
a K. Sabinou k takto pojatému kosmopolitismu pňihlásila. Byl také hlav-
ním mluvčím májovctr v polemikácb s pčedstavitelem konzervativního
pojetí české literatuÍy Jakubem Malfm. V r. 1858 vydal proti němu Nenrda
anonymně veršovanou satir|' U nds av beletristickém časopise obrazy žizlota
(1859-60)' které redigoval' uveŤejnil něko[k stuďí, které zároveĎ s pole-
mikou rozvíjely problémy nového pojetí literatury. Toto pojeti uplatĎoval
i pŤi redakci časopisu Rod:inrui kronika (1863_64). R. 1865 zaloŽil a do
r. 1866 s Hálkem redigoval Kzlětg.

Neruda iako literárď kritik a teoretik soudobé literatury spojovď její
fozvoi s všeobecnÍrn pokrokem. o4mttal jakÝkoliv danf systém hodoot
(náboženskj'ch' mytologiclcfch, morálních), kter'f by pŤedem určoval
charakter estetick''ch pčedstav uplatĎovanj'ch v literatďe. Takovf ',smyšle-
n1i' systém.. spojoval 5 minulogd. od současného básníka poŽadoval' aby
byl ,,rozechvěn.. tím, ,,co jeho dobou vládne.., co ,,ji i piedstihne.í, co
otvírá ''nové dráhy myšlenkovité... V článku Nyní (č. 1859) stavěl proti
izolovanosti české literatury v'.!'voj evropslc.f a světovj'' žádal' abychom
veličiny světové literatury Pokládali za své, abychom se učili z ieiich děl
a pak vše zpracovďi spolu s domácími pfvky ',v celek novj'... v čtánku
Šhoilioe směry (č. 1859) spojil literární činnost s hledáním pravdy opňené
o poznání života lidí' jeiich poďeb, se zkoumáním podstaty |ejich radosti
a žalu. Proti ,,panenskosti.. literaťury odvracející se od oŽehavfch problémd
od ,'škodlivj'ch směrťr.. v oblasti lidskfch a společenskfch vxahťr staví
niitr'ii tematiku (život chudfch, postavení žen ve společrrosti atd.)' odha-
lující morálni lež doby, její nemoci. Neruda vytváiel takto teoretické
pŤedpoklady pro kritickf realismus v české literatuŤe. Ve své rozsáhlé
recenzentské činnosti (v tom i pravidelné ďvadelní Íecenze v l. 1857-81)
vystupuje zprvu jako piedstavitel nové koncepce literatury, probojovává ji
proti pčekonanjm literárním pÍedstavám a názorťrrn. Od poloviny 60. let
stává se spíše prosďedníkem mezi autorem a čtenáčem, fejetonistick1fm
vykladačem a piopagátorem talenttr obohacujících národní literaturu.
Hleďskem pro posrrzování jejich děl ie ieiich urnělecká modernost (viz
ieho studii Moderní člooěh a umění, č. 1867), respektujíci charakter moderni-
ho člověka' jeho všes6a..ost i zvláštnost ieho životních problémťr včetně
problémťr sociálních. V konfrontaci s politickou krizí 80. let požadoval od
spisovatelir, aby po dobu boje neklaďi do popčedí rozvoj inďvidua' neod-
dávali se hrrím a fantaziln, ale psali literaturu, která by našla odezvu v širo.
kfcb čtenáÍskfch masách a pŤitom bezprosďedně pťrsobila na společenskj'
zápas.

S požadavky Nerudova realistického programu byla nejtěsněji spjata
jeho povídková pr6za. První své povídky uvečejnil souhrnně v knize
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recenzentské činnosti (v tom i pravidelné ďvadelní Íecenze v l. 1857-81)
vystupuje zprvu jako piedstavitel nové koncepce literatury, probojovává ji
proti pčekonanjm literárním pÍedstavám a názorťrrn. Od poloviny 60. let
stává se spíše prosďedníkem mezi autorem a čtenáčem, fejetonistick1fm
vykladačem a piopagátorem talenttr obohacujících národní literaturu.
Hleďskem pro posrrzování jejich děl ie ieiich urnělecká modernost (viz
ieho studii Moderní člooěh a umění, č. 1867), respektujíci charakter moderni-
ho člověka' jeho všes6a..ost i zvláštnost ieho životních problémťr včetně
problémťr sociálních. V konfrontaci s politickou krizí 80. let požadoval od
spisovatelir, aby po dobu boje neklaďi do popčedí rozvoj inďvidua' neod-
dávali se hrrím a fantaziln, ale psali literaturu, která by našla odezvu v širo.
kfcb čtenáÍskfch masách a pŤitom bezprosďedně pťrsobila na společenskj'
zápas.

S požadavky Nerudova realistického programu byla nejtěsněji spjata
jeho povídková pr6za. První své povídky uvečejnil souhrnně v knize
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Arabesky (1864). Titul naznačoval zvláštní žánrov! charakter těchto prÓz.
Pčed,,prostě objektivními povídkami.., souvisle rozváděnlmi pčíběhy,
Neruda dává _ obdobně iako ve fejetonech - pÍednost mnohostrannosti,
která stňídá objektivní pohled se subjektivním, vážnost s humorem, cit
s rozumem' soucítění s ironií, prostotu s duchaplností. Většina pt6z má
vzpomínkov1il charakter. Nerudu zajimají tragické nebo groteskní osudy
osob, které se mu vynoňují z paměti (Josef harfenista, BIb JÓna, Franc).
Zaujímá postoj referenta a komentátora, kter:i konfrontuje lidskou podstatu
těchto osudťr s vnějším zdánírn, se stanoviskem lidí, s pčed5udky veťejné
morálky' společenského hodnocení. Tak v arabesce Byl darebdkem je
osud Františka Horáčka poznamenán tím, jak jeho činy hodnotí malo-
městské společenské prostiedi. Na pozadí ritrŽkovit1ich pozorování (na-
piíklad v arabesce U okna) pŤedvádí proměny v lidskj'ch vztazích. Často
sahá k formě autobiografickych zpovědí (Krdtké ,,Les Confessions,, koho-
kolitl z nynějších českllch Jean-Jacquú) nebo k deníkov m záznamttn (Z no-
tičzí knihy novinktiŤooy) s umysiem odhalovat stylizaci, popŤípadě i lež'
která bjvá spjata s pokusem ,,pravdivého.. sebepoznání. V druhém vydání
z r. 1880 rozmnožil Neruda počet arabesek (pŤibyl zejména autobiografick1il
Kuplet oněginskit) a pňipojil lako druhj. ďl knížku R zni lidé (187l)' která
obsahuje ,,cestovní epizody.., krátké skici odpozorovan ch vfjevťr, které
jsou podnětem, otázkou vybizejici k zamyšlení.

Život v Praze na Malé Straně v letech čtyiicátfch pčedvádějí Pot.lídky
malostranské (1878). Celistvost tohoto obrazu není dána iednotnjm děiem,
dějovou zápletkou, ale vytváií se z tčíště pozorování, situací, postav
(,,figurek..), lidskfch osudfr. Povídka první (Tllden zl tichém domě) a povídka
poslední (Fisurky) nemají ani jednotné téma, jeiich jednotu tvočí v prvérn
piípadě místo (''tichf.. dťrm) a čas (t1|'den), v druhém piípadě jde o ''idy.
lickf uryvek ze zápisek advokátního koncipienta.. Krumlovského. Popi-
sované dění v tichém domě i dění obklopuiící pana Krumlovského vypovídá
nejen o jednotliv ch lidech s odlišnjmi vlastnostmi, návyky, neien o ,,fi-
gurkách.., ale také o společnosti jako celku, o tňídním odstuprlování jejích
vTstev, o protikladech jejích zájmi. Vfsledné poznání je rubem ,,tichosti..
nebo ,,idyličnosti.., piisuzované starobylé, ,,poetické.., trochu ,,podiímlé..
Malé Straně. Mezi oběma rámcov]Ími všeobecn1foni obrazy je několik
povídek věnováno jednotliv:Ím postavám, zaplĎuiícím svět Malé Strany.
Pokud jsou pozorovány zvenčí, pokud se popisují ieiich každodenní ná-
vyky, pokud jsou viděny očima obyvateltr Malé Strany, mají všecky vlast-
nosti ',figufek.., ptrsobí směšně, chybí jim lidsk1i rozměr. Jakmile pro-
nikneme za tuto fasádu a poznáme jejich tidské osudy, jakmile se zhroutí
svět iejich pňedstav nebo nadějí nebo je postihne krutost maloměstského
prostiedí, jeho pomluvy' stanou se lidsky srozumitelní, pňestanou blt
směšní. Pan Rybáň v povídce Hastrman je směšnou figurkou, dokud zakládá
svou společenskou hodnotu na vlastnictví sbírky drahokamťr; teprve kdyŽ
se ieho sebevědomí zhroutí, stává se pňedmětem autorova soucitu. Žehák
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Voitíšek (Pfizleilla žebrdka na mizinu) a krupač Yorc| (Jak si nakouŤil pan
Vorel pěnozlku) se z figurek proměřují v tragické oběti svého prostŤedí.
Většina povídek je za|ožena na piekvapiv1ich zwatech v iednání postav
(Pan Ryšdnek a pan Schlegl), na groteskních situacích, odhalujících podsta-
tu lidské povahy nebo vášně, lidskfch i|uzi (o měkkém srdci pani Rusky,
Doktor Kazistlět, U tŤi lilii' Psdno o letošnich Dušičkdch). V několika povíd-
kách je ,,htdinou.. sám autor, zachycuje nereálnost svfch dětskfch pŤed-
stav (Saatozlriclaoskd mše, Jak to pťišlo, že.,, Rakousko nebylo rozboženo).
Autor je pňítomen i jinde' pod jménem Janko Hovora se zťrčastní ,,večer-
ních šplechtir.. na stňechách malostransk1ich domťr' jako Václav Bavor
vystupuie i se svou matkou v Tfdnu v tichém domě. A je ve všech pňípadech
tím, kdo rozhoduje o hodnocení malostransk ch postav a jednotlivfch

Životnich situací. Činí tak zptrsobem svého vyprávění, stňídáním i odstuprlo-
váním humoru, ironie, satiry a vážnosti (tragičnosti)' Pťedmětem Nerudova
zesměšnění a tím i kritiky se stává každé omezování člověka v jeho piiro-
zenostech, v jeho lidské dtrstojnosti, ale i každá dťrstojnost, která je zatožena
toliko na majetku, privilegovaném postavení, na pňetváňce, na byrokratické
naďazenosti. Sám napsal v ironickém autoreferátu, že v těchto povídkách

,,spisovatel žijezcela určité domněnce, že u nás jsou,dole. celejší lidé než
nahoŤe...

Nerudova tvorba dramatická byla jen epizodou v jeho literární činnosti.
Kromě několika veseloher zahrnuje i jeden pokus o tragédii (Francesca di
Rimini,1860).

Nerudova poezie je naproti tomu ve stčedu jeho uměleckého záimu
a obtážL nejbohatěji iak jeho osobni živomí zkušenosti, tak jeho vztahy ke
světu, k soudobému společenskému dění. Ani ieho lyrika se neomezuje
toliko ,,na srdce básníkovo.., ,'na jeho zcela osobní city.., ale zahrnuje i to,

,'co se každého jednotlivce tfká... První Nerudova sbírka HŤbitooni kz;|tl
(1858) vycháze|a z Máchovy rozeÍvanosti, ale dávala jí sociální motivaci.
Nerudovi ,,puká srdce.., neboé zná pňíčinu toho, co podlamuje Život a pro-
měĚuje svět v hŤbitov. Spatfuje ji v bídě a hladu, v ,,denním boji o ciléb
s brannou skutečností... Vědomí o chudobě jako společenském zlu vtiskuje
nov! ráz poezii a jejím tématťrm. Neruda k nim piistupuje se snahou rozbí-
jet ustálené pŤedstavy, provokovat ironick;|rn nebo cynick m gestem vlád-
noucí společnost. Zachycuje lidské vztahy v nekonvenčních situacích
(zestárlá nevěstka plačící nad hrobem ditěte)' sleduje, jak sociální rozdíly
prostupují cel1i život aŽ na hibitov. Ironizuje poezii (pŤitom však usiluje
o její obnovu, oslavuje poezii Erbenovu), ironizuje lásku' mluví o klamu
piírody (pčitom ztráta lásky je i pro něho ztrátou smyslu života), ironizuje
vztah k vlasti a ironizuje i sám sebe. Cítí své osaměni (,,nedbá o mne žád-
ny, ba pražádn!, nedbámé o žádného' v sfdci chladn!'..). Pčitom toto
osamění není individualistické, je si vědom svého sepětí s drutry steiného
osudu, fotmuje ie ke své podobě, žádá od nich více pÝchy' méně dobré
virle.



i l ,

}B.
i..

t94N N195
Arabesky (1864). Titul naznačoval zvláštní žánrov! charakter těchto prÓz.
Pťed,,prostě objektivními povídkami.., souvisle rozváděnjmi pčíběhy,
Neruda dává - obdobně jako ve fejetonech - pčednost mnohostrannosti,
která stiídá objektivní pohled se subjektivním, vážnost s humorem, cit
s rozumem' soucítění s ironií, prostotu s duchaplností. Většina pt6z má
vzpomínkovj' charakter. Nerudu zajLmaji tragické nebo groteskní osudy
osob, které se mu vynoňuií z paměti (Josef harfenista, Blbll JÓna' Franc).
Zaujimá postoi ieferenta a komentátora, kterjl konfrontuje lidskou podstatu
těchto osudtr s vnějším zdrínírn, se stanoviskem lidí, s pŤedsudky veiejné
morálky, společenského hodnocení. Tak v arabesce Byl darebdkem je
osud Františka Horáčka poznamenán tím' jak jeho činy hodnotí malo-
městské společenské prostňedí. Na pozadí ritržkovit ch pozorování (na-
pčíklad v arabesce U okna) piedvádí proměny v lidskÝch vztazích. Často
sahá k formě autobiografick:ich zpovědí (Krátké ,,Les Confessions,, koho-
holill z' nynějších českllch Jean-Jacqu ) nebo k deníkovjm záznanilm (Z no-
tiční knihy novinkdŤoay) s rimyslem odhalovat stylizaci, popťípadě i leŽ,
která bjvá spjata s pokusem ,,pravdivého.. sebepoznání. V druhém vydání
z r. 1880 rozmnoŽil Neruda počet arabesek (pčibyl zejména autobiografickl
Kuplet oněginsk ) a pčipojil iako druhf díl kníŽku Rtlzni lidé (187l), která
obsahuje ,,cestovní epizody.., krátké skici odpozorovan''ch vfievťr, které
isou podnětern' otázkou vybízeiící k zamyšlení.

Život v Praze na Malé Straně v létech čtyiicátfch pťedvádějí Poz:ídky
malostranské (1878). Celistvost tohoto obrazu nenl dána iednotnÝm dějem,
dějovou zápletkou, ale vytváií se z tŤíště pozorování, situací, postav
(,,figurek..), lidskfch osudťr. Povídka ptvnl (Tllden o tichén domě) a povídka
poslední (Fisurky) nemají ani jednotné téma' jejich iednotu tvoňí v prvém
piipadě místo (,,tichj'.. dirrn) a čas (tfden), v druhém pčípadě jde o ,'idy-
lickf uryvek ze zápisek advokátního koncipienta.. Krumlovského. Popi-
sované dění v tichém domě i dění obklopující pana Krumlovského vypovídá
nejen o jednotlivfch lidech s odlišnÝmi vlastnostmi, návyky, neien o ,,fi-
gurkách.., ale také o společnosti jako celku, o tčídním odstuprlování jejích
rlrstev, o protikladech jejích zájmi. Vfsledné poznání je rubem ,,tichosti..
nebo ,,idyličnosti.., pŤisuzované starobylé, ,,poetické.., trochu ',podŤímlé..
Malé Straně. Mezi oběma rrímcoqimi všeobecnjtni obrazy je několik
povídek věnováno jednotlivjm postavám, zaplůujícím svět Malé Strany.
Pokud isou pozorovány zvenči, pokud se popisují jejich kaŽdodenní ná-
vyky, pokud jsou viděny očima obyvatelfr Malé Strany, mají všecky vlast-
nosti ',figurek.., pťrsobí směšně, chybí jim lidskf rozměr. Jakmile pro.
nikneme za tuto fasádu a poznáme jejich lidské osudy, jakmile se zhroutí
svět jejich pňedstav nebo naděií nebo je postihne krutost mďoměstského
prostťedí, jeho pomluvy) stanou se lirlsky srozumitelní, pňestanou b't
směšní. Pan Rybáč v povídce Hastrman je směšnou figurkou, dokud zakládá
svou společenskou hodnotu na vlastniďví sbírky drahokamťr; teprve když
se ieho sebevědomí zhroutí, stává se pňedmětem autofova soucitu. Žebták

Voitíšek (Pfhleilla žebráka na mizinu) a krupaŤ Vorel (JoÁ si nakouŤil pan
Vorel pěnovku) se z figurek promě ují v tragické oběti svého pÍostiedí.
Většina povídek je založena na piekvapivfch zwatech v iednání postav
(Pan Ryšánek a pan Schlegl), na groteskních situacích, odhalujících podsta-
tu lidské povahy nebo vášně, lidskfch i|uzi (o měkkém srdci paní Rusky'
Doktor Kazhoět' U tfi lilií, Psdno o letošních Dušiěkdch). V několika povíd-
kách je ,,htdinou.. sám autor, zachycuje nereálnost svj,ch dětsk'ch pčed.
stav (Szsatovticlazlskti mše, Jak to pŤišlo, že... Rakousko nebylo rozboŤeno).
Autor ie pňítomen i jinde, pod jménem Janko Hovora se zričastní ,,večeÍ-
ních šplechtťr.. na stčechách malostransk1 ch domir' iako Václav Bavor
vystupuje i se svou matkou v Tj'dnu v tichém domě. A je ve všech pňípadech
tím, kdo rozhoduje o hodnocení malostranskj'ch postav a jednotliv1fch
životních situací. Činí tak zptrsobem svého vyprávění, stčídáním i odstupĎo-
váním humoru, ironie, satiťy a váŽnosti (tragičnosti). Pťedmětem Nerudova
zesměšnění a tím i kritiky se stává kaŽdé omezování člověka v |eho pŤiro-
zenostech' v jeho lidské dťrstoinosti, ale i každá dťrstojnost, která je za|ožena
toliko na majetku, privilegovaném postaveni, na pňetváice, na byrokratické
naďazenosti. Sám napsal v ironickém autoreferátu, Že v těchto povídkách

,'spisovatel žije zce|a určité domněnce, Že u nás jsou ,dole. celejší lidé než
nahoče...

Nerudova tvorba dramatická byla jen epizodou v jeho literární činnosti.
Kromě několika veseloher zahrnuje i jeden pokus o ťragéďi (Francesca di
Rimini,1860).

Nerudova poezie je naptoti tomu ve stÍedu jeho uměleckého zájmu
a obtáž| nejbohatěji jak jeho osobní životď zkušenosti, tak jeho vztahy ke
světu, k soudobému společenskému dění. Ani jeho lyrika se neomezuie
toliko ,,na srdce básníkovo.., ,,na jeho zcela osobni city.., ale zahrnuje i to'
''co se každého jednotlivce tj'ká... První Nerudova sbirka Hťbitoaní kaltí
(1858) vycháze|a z Mácbovy Íozervanosti, ďe drívala jí sociální motivaci.
Nerudovi ,,puká srdce.., neboť zná piíčinu toho, co podlamuje život a pro-
měĚuje svět v hŤbitov. Spatfuje ji v bídě a hladu, v ,,denním boji o chléb
s brannou skutečností... Vědomí o chudobě jako společenském zlu wiskuje
nov! táz poezii a jejím tématťrm' Neruda k nim piistupuje se snahou rozbí.
jet ustálené piedstavy, provokovat ironick;i'rrr nebo cynic[im gestem vlád-
noucí společrrost. Zachycuje lidské vztahy v nekonvenčrrích situacích
(zestárlá nevěstka plačící nad hrobem dítěte), sleduje, jak sociální rozďly
ptostupují cel' život až na hšbitov. Ironizuje poezii (pŤitom však usiluje
o její obnovu, oslavuje poezii Erbenovu), ironizuje lásku, mluví o klamu
pňírody (pŤitom ztráta lásky je i pro něho ztrátou smyslu Života), ironizuje
vztah k vlasti a ironizuie i sám sebe. Cítí své osamění (,,nedbá o mne žád-
n!; ba pražádn!, nedbámé o žádného, v srdci chladnj'..). Piitom toto
osamění není individualistické, je si vědom svého sepětí s dru}ry stejného
osudu, formuje je ke své podobě, žádá od nich více pÝchy' méně dobré
vťrle.
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Zpťrsob, jímž Neruda ve své první sbírce pňehodnocoval poezii i svět,

vtiskl určující ráz i tiem Knihdm aeršú (1868)' Úboru' kterf si Neruda sám
uspoiádal ze své básnické tvorby konce padesátfch a počátku šedesát ch
let. - V Knize oerš o praon ch naváza| na tfadici romantické povídky.
Y Dizlokbn zzluku os|avuje volnost cikánovy písně a v básni O Šimonu
Lomnickml se její hrdina po ,,služebné písni.. svého mládí teprve ve stáŤí
stává nezávisljm, a tím i ,,pravfm pěvcem... Tragickjm vfievťrm nebo
konfliktťm ze soudobého života dával Neruda podobu balady. Piitom se
však hrdinové jeho balad nepohybu|í v prostoru vymezeném osudovj'm
iádem jako u Etbena, ale v prostoru vymezeném sociální strukturou doby.
Básné Dědova mísa' Slarněn oínek, PŤed fortnou milosrdn cá jsou takovj'mi
soeiáhími baladami. - Kniha verš lyrick ch a smišenllch obsahovala vedle
Lístkťt Híbitauniho k:ítí několik cyklťr, z nichž cykly Otci, Anně, Elegické
hiíčky nebo Z měhické skdly patÍi ieště cele do sféry Hibitovního kvítí.
Zvláštnost vztahu k otci (pocit blízkosti i odstupu), stejně jako proces rozpa-
du milostného okouzlení, kdy se láska za tlaku vnějších okolností (v tom
i nejisté exístence) mění ve smutek, byly v Íozpoťu s tradicí prostoupeny
rozumovou kontrolou, která dává kaŽdému citu ironickf podtext. Naproti
tomu v cyk|u Matiěce již titll| naznačuje hiejivou oslavu matky jako sym-
bolu domova a jistoty. Tento cyklus je z poloviny 60. let, kdy se Neruda
už nechce omezovat na poezii fozervanosti a spojuje švou tvorbu s noqi'mi
společenskjmi potiebami. To se projevilo zvláště v druhém vydáď Knih
veršrl z r. 1873' kdy se v knize lyriky objevuje báseĚ Všim jsetn byl td'd,
v níž autor pŤijímá s ridělem bÍt,,česhfun pěvcem.. i povinnost jako ',prostÝ
voiák.. podňizovat svťrj osobní zájem zá1mu svého ',nešéastného lidu... -
Základem Knihy verš časov ch a pfíležitllch jsou opět skladby z období
Hňbitovního kvíti, sžíravá ironická ana|yza 50. |et (Z ěastl za žioa pohibe-
nllch) a situace českého národa, kter:i' ve své vlastní zemi je cizincem, ciká-
nem, židem, a piitom se nestal ieště muŽem' nedorostl k boii za svobodu
a za vlast (České oerše). V prťrběhu 60. let piiblvají verše s patetickou v] z-
vou, které vedle sympatií k Slovensku akcentují boj lidstva za svobodu,
ulohu Slovantr v rrěm (Ve vilchodni ztiii) a na pŤíkladu Haylíčkově i ideál
bojovníka za svobodu.

Druhé obdobi své básnické tvorby zahájil Neruda Piněmi kosmick mi
(1878). Na rozdíl od pievažující negace prvého období vytyčuie v nich
kladně pojatou perspektivu Života i světa, která odpovídá zkušenosti moder-
ního člověka. Vznešené téma vesmíru pieveď Neruda z oblasti báií'
z oblasti oslavy Boha a jeho Ťádu na riroverl moderního chápání' do oblasti
vědy. Fejetonistická lehkost a pŤedstíraná naivnost, s jakou si zahrává
s téEaty vesmírného dění, má svou pfotiváhu v oslavě lidského poznání'
lidské snahy ,,dožít světťr... oslava Poety Světa, jeho tvoiivého hymnu
hmoty, je provázena oslavou muŽného postoje člověka' kterf i pii vědomí
zániku Země naplĚuje své vesmírné poslání, a dÍíve než um.ie, ''vystele si
hrob slávou... Neruda se ztotožĚuie s tímto postoiem, chtěl by ',kos-

mickou plsnÍ.. zazvonit i v budoucnu, až vznikne někde ve vesmiru novf
',tvor se srdcem, se zpěvnou tísní...

Nerudovy básnické sbírky 80. let byly osobitou' umělecky mnohotvár-
nou reakcí na neutěšenou pčítomnou situaci. Ve chvíli, kdy se politická jedno-
ta národa rozkládá, pŤipadá právě poezii sjednocující riloha, má dát širokfm
lidovlm vrstvám nejen sebevědomí, ďe i schopnost uvědomovat si vlastní
situaci, má pňispět k upevnění jejich mravního charakteru, pevnosti v od-
poru a v boii. s tíÍnto rimyslem redigoval Neruda od r. 1883 sbkkl Poetické
besedy, v níž kolem sebe soustieďoval všechny vitdčí básníky své doby.
lako první číslo této eďce vyšly Nerudovy Balad,y a romance (1883). Snaha
vnržít lidové traďce a lidového vidění světa, žátltr& známlch z lidového
podání je pŤímo programem sbírky (',volím slovo pÍosté, chci tu báji
vypravovat) z rist jak lidu roste..). Prostčednictvím lidového a kieséanského
mftu, souboru obecně známlch pčedstav a poetichí/ch obraztr pťedváď
Neruda opět celou mnohostrannost Života, všech jeho odstíntl vážnfch
i humorn ch. Jimi demonstruje vztahy mezi matkou a dítětem, opravdovost
dětské touhy (Balada horskti)' hrťrzu zimní bouŤe (Balada zbnni) nebo
atmosféru nelidského zločinu (Romance helgolandskti). Postavy kŤesťanské-
ho m;itu se v Nerudově podání podilejí na družné zábavě |idl'l (Balada
o suatbě O Kanadn), mají porozumění pro lidské slabosti, ale také pro zájmy
lidu, v Baladě tiíkráloaé Ježíšek prohlédne pokrytectví krátťt. V souladu
se svjm ideovjm áměrem Neruda včlefiuje do takto pojatého mjtu i téma-
ta z českého národního Života. Motivy a piíběhy zdánlivě malicherné'
každoroční krátké procitnutí lytíŤe Pďečka' legenda o Havlíčkově moďitbě,
anekdota o Karlu IV., pohled do tťrně Černého jezera umožrlují umělecky
vyiádŤit Nenrdťrv vztah k osudu národa, jeho obavy i naděje.

Prosté motizly (1883) jsou lyrickjm a subjektivním protěiškem k Baladám
a romancím. Vyšly rovněž v Poetick1fch besedách a jiŽ titulem zdtrrazrlovaly
,,prostotu... Pňitom však v nich Neruda v ničem nerezigrroval na složitost
citového a myšlenkového světa moderního člověka a prostota byla jen
qisledkem velkého umění. Ve čtyŤech oddílech, nazvanj'ch poďe ročních
období, zachycuje Neruda za stálého srovnávání s pňírodním děním rozma-
nitost lidsk1ich pocitir, nadějí i zklamání, štěstí i bolesti. Cellm ďlem pro-
chází erotick1f motiv' možnost obnovy štěstí v lásce. Rozvíjí se jako naděje
s jarem, sílí v létě, ale s vědomím podzimu a zimy ztrácí se jako iluze' které
ie nutno se vzdát. osamělost je autorovlm ridělem' obklopuje jej ',toaleta
gmťti.., slyší její vfzvn pčijímá perspektivu ,,nízkého pahrbečku... Reáln!;
mužnf pohled na vlastní život, schopnost promítat zákonitosti Života do jeho
subjektivní sféry dávají celé sbírce jednotnÝ uměleckj' chaÍakter.

Veďe těcbto dvou sbírek pfipravoval Neruda v 80. letech ještě dvě sbírky'
které nevyšly knižně za jeho života. Pouze časopisecky otiskoval na sklonku
80. let vjĎatky ze své Knihy e?lgratn ' která uplamila satirickf pňístup
k soudobému Životu. I v tomto piípadě vidí Neruda svět v celé jeho plnosti
a rozmanitosti, jako ''pestrou louku... Kniha věnuje satiÍiclšÍ' pohled
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Zptrsob' jímž Neruda ve své pwní sbírce pňehodnocoval polzii i svět'

vtiskl určující ráz i tňem Knihtin z:eršú (|868)' vj'boru, kter!'si Neruda sám
uspoŤádď ze své básnické tvorby konce padesátfch a počátku šedesátj'ch
let. - V Knize c)eršú ztjpraon ch naváza| na traďci romantické povídky.
Y Diookém zzluku oslrav:itie volnost cikánovy pisně a v básni O Šimonu
Lotnnickém se její hrdina po ,,služebné písni.. svého mládí teprve ve stáĚí
stává nezávisljm, a tím i ,,pravj'm pěvcem... Tragickjm v!'jevťrm nebo
konfliktťtm ze soudobého Života dával Neruda podobu balady. Piitom se
však hrdinové jeho bďad nepohybuji v prostonr vymezeném osudovjm
iádem jako u Erbena, ale v prostoru vymezeném sociální strukturou doby.
Básně Dědoaa misa' Slaruěnll vinek, Pied fortnou milosrdn cl jsou takovlmi
seiÍilními baladami. - Kniha verš lyrick ch a smišenllch obsahovala vedle
Lístk Hžbitooniho kzlítí několik cyklťr, z nichž cykly otci' Atmě, Elegické
Itfíčky nebo Z mělnické skdly patÍi ještě cele do sféry Hibitovního kvítí.
Zvláštnost vaahu k otci (pocit blízkosti i odstupu), stejně jako pÍoces rozpa-
du milostného okouzlení, kdy se láska za tlaku vnějších okolností (v tom
i nejisté existence) mění ve smutek, byly v rozporu s traďcí prostoupeny
fozumovou kontrolou, která dává každému citu ironichí'podtext. Naproti
tomu v cykla Matičce již titu| naznačuje hiejivou oslavu matky jako sym-
bolu domova a jistoty. Tento cyklus je z poloviny 60. let, kdy se Neruda
už nechce omezovat na poezii Íozervanosti a spojuje svou tvorbu s novjmi
společensk1i'mi potňebami. To se projevilo zvláště v druhém vydání Knih
verš{r z t. 1873' kdy se v knize lyt'iky objevuje báseĎ Vším jsen bll rd'd,
v níž autor pňijímá s ridělem b:Ít ''česhírrn pěvcem.. i povinnost jako ,'prostÍ'
voják.. podňizovat svtri osobní zájem zájmll svého ,'rrešťastného lidu... -
Základem Knihy verhi časwllch a pžiležitllch jsou opět skladby z období
HÍbitovniho kvítí, sžfuavá ironická ana|yza 50. |et (Z čas za žfua pohžbe-
n ch) a situace českého národa, kterj've své vlastní zemi je cizincem, ciká-
nem, židem, a pčitom se nestal ieště mužem, nedorostl k boii za svobodu
a za vlast (České oerše). V pruběhu 60.let piiblvaji verše s patetickou vÝz-
vou, které veďe sympatií k Slovensku akcentuji boj lidstva za svobodu,
irlohu Slovanir v rlěm (Ve vllchodní zdii) a na pčíkladu Havličkově i ideál
bojovníka za svobodu.

Druhé obdobi své básnické tvoIby zaháji| Neruda Písněmi kosmickilmí
(1878). Na rozdíl od pievaŽující negace prvého obdobÍ vytyčuje v nich
kladně pojatou perspektivu života i světa, která odpovídá zkušenosti moder-
ního člověka. Vznešené téma vesmíru pňeveď Neruda z oblasti bájí'
z oblasti oslavy Boha a jeho ňádu na riroverl moderního chápáni' do oblasti
vědy. Fejetonistická lehkost a pťedstíraná naivnost, s jakou si zahrává
s tématy vesmírného dění' mrí svou protiváhu v oslavě lidského poznání,
lidské snahy ,,doŽít světťr... oslava Poety Světa, ieho tvočivého hymnu
hmoty, je provázena oslavou mužného postoje člověka' kterf i pii vědomí
zániku Země naplĚuje své vesmírné poslání, a dŤíve než umie, ,,vystele si
hrob slávou... Neruda se ztotožřuje s tímto postoiem, chtěl by ''kos-

mickou plsni.. zazvonit i v budoucnu' až vznikne někde ve vesmíru novf
''tvof se srdcem, se zpěvnou tísní...

Nerudovy básnické sbírky 80. let byly osobitou' umělecky mnohotvfu-
nou reakcí na neutěšenou pňítomnou situaci. Ve chvíli' kdy se politická jedno.
ta národa rozkládá, pŤipadá právě poezii sjednocující uloha, má dát širokjm
lidovjm wstvám neien sebevědomí, ale i schopnost uvědomovat si vlastní
situaci, má pŤispět k upevnění jeiich mravního charakteru' pevnosti v od-
poru a v boji. S tímto rimyslem redigoval Neruda od r. 1883 sbit|<ll Poetiché
beseily, v níž kolem sebe soustčeďoval všecbny vitdčí básníky své doby.
Jako první číslo této edice vyšly Nerudovy Balady a tolnance (1883). Snaha
vnrŽít lidové tradice a lidového vidění světa, žánr& známlch z lidového
podání je pčímo progTÍrmem sbírky (,,volím slovo prosté' chci tu báji
vypravovat' z rist jak lidu roste..). Prostčednictvím lidového a kieséanského
mytu, souboru obecně znám1fch pňedstav a poetickÍ'ch obrazťr pťedvádí
Neruda opět celou mnohostrannost Života' všech jeho odstínťt vážnfch
i humorn1fch. Jimi demonstruje vztahy mezi matkou a dítětem, opravdovost
dětské touhy (Balada horskd)' hrťrzu zimní bouše (Balada zimni) nebo
atmosféru nelidského zločinu (Romance helgolandskti). Postavy kiesťanské-
ho mjtu se v Nenrdově podání podílejí na družné zábavě Liďu (Balaila
o soatbě O Kanadn), mají porozumění pro lidské slabosti, ale také pro zájmy
lidu, v Baladě tfikrdlooé JeŽíšek prohlédne pokrytectví ktáltl. v souladu
se sv1im ideovjm záměrem Neruda včleůuje do takto pojatého mjtu i téma-
ta z českého národního Života. Motivy a piíběhy zdánlivě malicherné,
každoroční krátké procitnutí ťytíŤe Palečka, legenda o Havlíčkově modlitbě'
anekdota o Karlu IV., pohled do tuně Černého jezera umožrlují umělecky
vyiáďit Nerudťrv vztah k osudu národa, jeho obavy i naděje.

Prosté motizly (1883) jsou lyricklm a subjektivním protěiškem k Baladám
a romancírn. Vyšly rovněž v Poetic$fch besedách a jiŽ titulem zdťrraz ovaly
,,prostotu... Pňitom však v nich Neruda v ničem nerezigrroval na složitost
citového a myšlenkového světa moderního člověka a prostota byla jen
vfsledkem velkého umění. Ve čtyŤech oddílech' naananlch podle ročních
období, zachycuje Neruda za stálého srovnávání s pňírodním děním rozma-
nitost lidsk:|'ch pocittr, nadějí i z)<|anánl, štěstí i bolesti. Celjm dílem pro-
cMzí erotickj'motiv' moŽnost obnovy štěstí v lásce. Rozví1í se jako naděje
s jarem, sílí v létě, ale s vědomím podzimu a zimy ztráci se jako iluze' které
je nutno se vzdát. osaměIost je autorov1!'m ridělem, obHopuje jej ,,toaleta
sÍnrti..' slyší její vfzvy, pňijímá perspektivu ,,rrízkého pahrbečku... Reálnj',
mužnf pohled na vlastní život, schopnost promítat zákonitosti života do jeho
subjektivní sféry dávají celé sbírce jednotnf uměleck!' charakter.

Veďe těchto dvou sbírek piipravoval Neruda v 80. letech ještě dvě sbírky9
které nevyšly knižně za jeho života. Pouze časopisecky otiskoval na sklonku
80. let vlrlatky ze své Knihy epigran, , která uplamila satiÍickÝ pňístup
k soudobému Životu. I v tomto pŤípadě vidí Neruda svět v celé jeho plnosti
a rozmanitosti, jako ''pestrou louku... Kniha věnuje satirickÍ' pohled
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stÍídavě básníku, čtenáfi, lidskjm vlastnostem, institucím a stavťrrn, lásce
a ženě, fiioeofickjm pťedstavám o světě, politice. V závěru mizí satirickj'
pčístup a verše se stávaií Nerudovlm osobním vyznáním jako v Prostj'ch
motivech. Zpěoy pdtečni (vyšly knižně až r. t896 v uspoiádríní J. Vrchlické-
ho) spojují osobní vyználí s mytickÝm zobrazením a pojetím osudu vlasti
a tragického utrpení národa. Obraz Marie matky s mrtrrÍm Kristem na
klíně vyjadŤuje vztah mezi vlastí a národem, jak jej vidí Neruda v 80. letech
(Matka sedmibolestnd). V básni V zemi kalichu už tvat české země, podobnf
kďichu, vysvětluje vznik legendy o kapličce, v níž Kristus sám sebe denně
obětuje. Veďe básní Velikého pátku jsou však ve sbírce i verše navozující
pčedstavu vzkŤíšení, Bílé soboty. Sbírka obsahuje i básně Jen dtil a Moje
barlla čeroen a bilti' jejichž patetické verše byly určeny velkjm lidovlm
sbromážděním a v nichž Neruda nepiestává vyzlvat k boji. Témuž ričelu
slouží i odkazy k děiinám, piedevším k husitské minulosti, pŤipomínky, Že
,,isme zde ve lví číši... v A,lděli strdžci a v Ldsce se pak Neruda zpovídá
z toho' co pro něho osobně znamená láska k vlasti.

Nejen Živlm vztahem ke společensklm otázkám, ale i v znamovou
qistavbou, schopnou slučovat v jeden celek pňístup subjektivní s pčístupem
objektivnim, citovost se stŤízlivou reflexí, nadšení s ironickou skepsí,
komiku 1tragičností, pŤedstavuje dílo Nerudovo vyhraněnj'pÓl v tradicích
české literatury 19. století. Navazovala na ně celá jedna větev české poezie
pťed první světovou válkou (Machar, Dyk, Toman, Gellner), v období
pozdějším i další tvťrrci. Z podnětu Nerudova díla čerpala i moderní česká
prÓza všude tam, kde rozbíjela staré vyprávěčské formy ve prospěch pozo.
rování nebo hodrrocení konkrétních životních projevťr nebo kde se tradiční
beletrie prolínala s potiebami Žurnalistické prÓzy (K. Čapek).

Stanislav Kostka Neumann
/L875-1947/

Básník' prozaik, publicista a pňekladate!. Na vfvoj| české kultury
20. století se podíle| nejen iako básník' a|e pÍedevším iako vfrazná
kulturně politická osobnost, těsně spjatá s dobou. Radikální
protiměšťáckf postoi a ideá| nové renesance ělověka i společnostl,
kterf Neumanna zprvu spojoval s individuallsmem 90. let a pozdějl
s pÍedválečnfm anarchistickfm hnutím' jej posléze pňivedl do Íad
komunisti'cké strany jako iednoho z jejích zakladate|ú a pÍedních
organizátorrl socia|istlcké kultury. Neumannova poezie prošla
d|ouhfm vfvojem a v jistém smyslu reprezentuje vfvojovf pohyb
českého básnictví v prvních desetiletích našeho století, kdy
lniciativně otvírala cestu novfm umě|eckfm proudrlm; vfznamně
se podíle|a zeiména na vfvojové proměně české poezie'
posymbolistické etapy a na pováteěném hnutí proletáňské Iiteratury.

Naroďl se 5. 6. L875 v zámožlé rodi.ě pražského advokáta a poslance;
po jeho smrti byl vychován 1g1emi, majitelkami rodinné olšanské vily,
která se později stala známjlrn stiediskem Neumannovy literární družiny.
Po pťerušení stiedoškolsk ch studií se stď novináňem a později svobodnj'm
spisovatelem. Aktivně se poďlel na pokrokovém studentském hnutí 90. let;
r. 1893 byl v procesu s omladinou odsouzen na 14 měsíc{r samovazby,
kterou si odpykď na plzeřskj'ch Borech. od poloviny 90. let spolupracoval
s Moderní revuí jako jeden z vfznamnfch pÍedstavitelťr symbolistně deka-
dentní školy. V r. 1896 uspoiádal Almanach secese, v němž chtěl soustŤedit
všechny vyznavače moderních směrťr. Almanach však zrlstď omezen jen
na skupinu kolem Moderní revue, na některé pčíslušníky Katolické moderny
anal. Zeyera, jenŽ se s ní tehdy sbližoval. Na konci století do Neumannova
vjvoje zasahuje anarchistické hnutí, v němŽ pak po iadu let pracoval.
Roku 1897 za|oži|ptvni vlastní časopis Nooll kult (1897-1905)' kter!'se stď
nejv'.ilznarrrnější teoretickou, pofitickou i kulturni revuí českého anarchismu
a kolem něhož soustňedil skupinu mladfch básníkťr a vltvarníkťr (F. Šrá-
mek, K. Toman, F. Gellner' J. Mahen' V. H. Brunner aj.); veďe toho
vydával další časopisy a publikace 1Šiueniety, 1906-{7; Anarchistická
revue, 1905; Knihovna Nového kultu aj.). Roku 1904 odešel načas do
Vídně a krátce nato se pčestěhoval na Moravu (do Řečkovic u Brna a pak
do Bílovic nad Svitavou)' kde pak žil se svou druhou Ženou deset let.
Vzdálení od anarchistickj'ch stieďsek a zejména postupující krize hnutí
uvolnily Neumarrnovy svazky s anarchismem. Na Moravě spolupracoval
s iadou časopisťr, hlavně s Lidovlmi novinami, tehdy jedním z nejvlznan-
nějších českych deníkÍt zvláště pro pozornost, kterou věnovďy kultuče.
Tam Neumann také od r. 1908 otiskoval většinu své tvorby básnické i publi-
cistické. Moravsk ' pobyt a zejména setkání s pňedstaviteli umělecké moder-
ny kolem Skupiny vjtvarnfch umělcťr (J. Čapek, V. Špála, Vl. Hofman),
s nimiŽ společně vystoupil v Almanachu na rok l9l4' daly nové impulsy
Neumannově tvorbě, jež v této době vstupuie do svého nejplodněišího
období. Pčedválečná moderna, jak vystoupila v Almanachu na rok l9l4'
sdružovala zvláště ve své literární složce autory velÍni rťrznorodé (St. K.
Neumann, K. Čapek, o..Fischer, O. Theer, A. Novák ai.). Sjednocovala
je negace individualismu a dekadence, snaha znovu sblíŽit po symbolismu
umění se Životem, zeiména s projevy moderní civilizace (odtud též směrovjl
název civilismus), a risilí o vyslovení novj'ch skutečností prostiednictvím
volného verše. Iniciativní role v ní pňipadla zejména oběma Čapktrm,
o. Fischerovi a St. K. Neumannovi, jenž vlastně vytvoťil její reprezentativ-
ní díla, a to jak v rovině teoreticko-programové, tak uměIecky tvÍrrčí.
Další vlvoj tohoto seskupení však pťerušila první světová válka. Neumann
nastoupil v květnu r. l9l5 voienskou službu a po několikaměsíčním vfcviku
v maďarském Szegedu odešel na balkrínskou frontu do Albáoie. Po návratu
z fronty v zimě l9|7 naváza| zprvu na svou pňedválečnou činnost, revoluční
události v Rusku a v voj situace doma však brzy daly jeho umělecké i ve.
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stňídavě básníku' čtenáŤi, lidskjm vlastnostem, institucím a stavťrm, lásce
a ženě, fiioeofickÍm pčedstavám o světě, politice. V závěru mizí satirickjl
pňístup a verše se stávaií Nerudovjm osobním vyznáním jako v Prostj'ch
motivech. Zpěoy pdteění (vyšty knižně až l 1896 v uspoňrídáni J. Vrchlické-
ho) spoiují osobní vyzná s mytickÍm zobtazeni,rn a pojetím osudu vlasti
a tragického utrpení národa. obraz Marie matky s mlt\.jm Kristem na
klíně vyjadŤuje vztah mezi vlastí a národem, jak jej vidí Neruda v 80. letech
(Matka sedrnibolestnd). V básni V zemi kalichu už tvar české země, podobnf
kalichu' vysvětluje vznik legendy o kapličce' v níŽ Kristus sám sebe denně
obětuje. Veďe básní Velikého pátku jsou však ve sbírce i verše navozujÍcí
pňedstavu vzkiíšeni, Bílé soboty. Sbírka obsahuje i básně Jm ddl a Moje
barzla čeroeruÍ a bild, jqicl;rž patetické verše byly určeny velkjm lidovÍm
shromáŽděním a v nichž Neruda nepiestává vyzlvat k boji. TémuŽ ričelu
slouží i odkazy k děiinám, piedevším k husitské minulosti, piipomínky' že
,,jsme zde ve lví Ťíši... Y Anděli strdžci a v Lásce se pak Neruda zpovídá
z toho, co pro něho osobně znamená láska k vlasti.

Nejen živjm vztahem ke společensklm otázkám, ale i q|'znamovou
vfstavbou, schopnou slučovat v jeden celek piístup sublektivní s piístupem
objektivnim, citovost se stiízlivou reflexi, nadšení s ironickou skepsí,
komiku 1tragičrrostí, piedstavuie dílo Nerudovo vyhraněnj'pÓl v traďcích
české literatury 19. století. Navazovala na ně celá jedna větev české poezie
pÍed první světovou válkou (Machar, Dyk, Toman, Gellner), v období
pozdějším i další tvtrrci. Z podnětťr Nerudova díla čerpala i moderní česká
prÓza všude tam, kde rozbíjela stalé vypfávěčské formy ve prospěch pozo-
rování nebo hodnocení konkÍétních životních projevÍr nebo kde se tradiční
beletrie prolínala s potiebami Žurnalistické prÓzy (K. Čapek).

Stanislav Kostka Neumann
/  187 5-1947 /

Básník, prozaik, publicista a pŤekladate|. Na vfvojl české kultury
20. sto|etí se podílel neien jako básník' ale pÍedevším |ako vfrazná
kulturně politická osobírost, těsně spjatá s dobou. Radikální
protiměšéáckf postoi a ideá| nové renesance ělověka l spoleěnostl'
kterf Neumanna zprvu spojoval s individualismem 90. |et a pozdějl
s pÍedválečnfm anarchistickfm hnutím' jei posléze pňivedl do Íad
komunisti'cké strany jako jednoho z jejích zakladatelrl a pÍedních
organizátorrl socialistické kultury. NeumannoYa poezie prošla
dlouhfm vfvojem a v jistém smysIu reprezentuje vfvoiovf pohyb
českého básnictví v prvních deseti|etích našeho století' kdy
Iniciativně otvírala cestu novfm uměleckfm proud m; vfznamně
se podí|ela zejména na vfvojové proměně ěeské poezie'
posymbolistické etapy a na povátečném hnutí pro|etáňské literatury.
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Naroďl se 5. 6. L875 v zámožné rodině pražského advokáta a poslance;
po jeho smrti byl vychován tetami, majitelkami rodinné olšanské viln
která se později stala znám1im stňediskem Neumannovy literární družiny.
Po pčerušení stŤedoškolsk!'ch studií se stal novináŤem a později svobodnjm
spisovatelem. Aktivně se podílel na pokÍokovém studentském hnutí 90. let;
r. 1893 byl v procesu s Omladinou odsouzen na 14 měsíctr samovazby,
kterou si odpykal na plzeĎskj'ch Borech. od poloviny 90. let spolupťacoval
s Moderní revuí jako jeden z vfznamnfch pčedstavitelťr symbolistně deka-
dentní školy. V r. 1896 uspoňádď Almanach secese, v němž chtěl soustiedit
všechny vyznavače moderních směrir. Almanach však zrlstal omezen jen
na skupinu kolem Moderní revue, na některé pčíslušníky Katolické moderny
anal, Zeyeta,jenž se s ní tehdy sbližoval. Na konci stoleti do Neumannova
vjvoie zasahuje anarchistické hnutí' v němž pak po Ťadu let pracoval.
Roku 1897 založi|ptvni vlastď časopis Nozrjl kult (1897-1905), kterj'se stď
nejvj'znamnější teoretickou, politickou i kulturní revuí českého anarchisutu
a kolem něhož soustiedil skupinu mladfch básníkir a qi'tvarníkir (F. Šrá-
mek' K. Toman, F. Gellner, J. Mahen, V. H. Brunner aj.); veďe toho
vydával další časopisy a publikace 1Šiuenieky, 1906-07; Anarchistická
revue, 1905; Knihovna Nového kultu aj.). Roku 1904 odešel načas do
Vídně a krátce nato se piestěhovď na Moravu (do Řečkovic u Brna a pak
do Bílovic nad Svitavou), kde pak žil se svou druhou Ženou deset let.
Vzdálení od anarchistickj'ch stŤeďsek a zejména postupující krize hnutI
uvolnily Neumannovy svazky s anarchismem. Na Moravě spolupracoval
s iadou časopisťr, hlavně s Lidovjmi novinami, tehdy jedním z nejvfunam-
nějších česk ch deníkÍr zvláště pro pozofnost, kterou věnovďy kultuie.
Tam Neumann také od r. 1908 otiskoval většinu své tvorby básnické i publi-
cistické. Moravsk pobyt a zejména setktíní s pŤedstaviteli umělecké moder-
ny kolem Skupiny v tvarnfch umětc{r (J. Čapek, V. Špála, Vl. Hofman),
s nimiž společně vystoupil v Alrnanachu na rok l9l4, daly nové impulsy
Neumannově tvorbě, jež v této době vstupuje do svého nejplodnějšího
období. Pčedválečná moderna' jak vystoupila v Almanachu na rok l9l4'
sdružovala zvláště ve své literární složce autory velmi rťrznorodé (St. K.
Neurnann, K. Čapek, o..Fischer, O. Theer, A. Novák aj.). Sjednocovala
ie negace individualismu a dekadence, snaha znovu sblížit po symbolismu
umění se Životem, zejména s projevy moderní civilizace (odtud též směrovj'
název civilismus), a risilí o vyslovení noqich skutečností prostiednictvim
volného verše. Iniciativní role v ní piipadla zejména oběma Čapkťrm,
O. Fischerovi a St. K. Neumannovi, jenŽ vlastně vytvoŤil její reprezentativ-
ní díla, a to jak v rovině teoreticko.proglamové, tak umělecky tvťtrčí.
Další vjvoj tohoto seskupení však pierušila první světová válka. Neumann
nastoupil v květnu r. l9l5 vojenskou službu a po několikarněsíčním qj'cviku
v maďarském Szegedu odešel na balkánskou frontu do Albánie. Po návratu
z fronty v zimě L9L7 naváza| zprvu na svou piedválečnou činnost, revoluční
události v Rusku a vjvoj situace doma však brzy daly jeho umělecké i ve-
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ťeiné aktivitě nor4il směr. Neumann se svj'mi anarchistickfmi druhy vstou.
pil neiprve do České strany sociďistické, stal se poslancen v prvnín česko.
slovenském parlamentu a pracovníkem ninisterstva osvěty. Po zkušenos-
tech z politického vÍvoie však stranu opustil a v r. 1920 zorganizoval bf-
valé anarchistické skupiny ve Svaz komunistick!'ch skupin, kter' se stď
iednou ze zak|áďajicích slo{qk KSČ v t. L92|. Bohatá Neumannova čin-
nost publicistická, propagační a organizátorská se soustŤeďla kolem jeho
časopisir Čenlen (l918_2l), Kmm (L9l9-2|) a Prolethult (|922-24), kteté
se stďy nejv:i'znamněišími orgány hnutí proletáiské kultury a socialisticky
orientované tvorby, pÍedevším neimladší wolkrovské generace. Jako re-
daktor a publicista (Rudé právo, Komrrnistická revue, Reflektor aj.)
i iako pracovník organizace Proletkult se Neurnann podstatně poďlel na
srganizaci levé kulturní fronty i na formulaci progÍamu proletáčské lite-
ratury. Po dočasné roztržce se stÍanou (tzv. vystoupení sedmi v roce 1929)
zlovu navázal na tuto činnost jako pracovník Levé fronty (ustavené,ť. 1930)
a jejího stejnojmenného časopisu, pozděii iako spolupracovnik Václavkova
U-Bloku a konečně (od r. 1936) jako spoluzakladatel organizace Lidová
kultura a redaktor jeiího časopisu. Na počátku 30. let podnikl Neumann
dlouhodobou cestu po republice; brzo po návratu onemocněl srdečnt
chorobou, která jej po delším léčeni v poděbradskfch lázn{ch pŤiměla
k definitivnímu pňestěhování do Poděbrad. 15. bčezna 1939 Poděbrady
opustil a našel ilegální utočiště ve Vápenném Podole v Že|eznych horách,
kde zťrstal až do konce okupace. Poslední léta života trávil znovu v Ptaze,
kde ptrsobil zejména jako redaktor Tvorby. V listopadu 1945 byl jmenován
nrírodním urnělcem; 28. 6. |947 po těžké nemoci zemčel.

Básnické sbírky Neumatutova prvního tvurčího období (Jsem apoštol
noaého žití' |896i Apostrofy hrik a zsdšnivé, 1896., Satanova sláaa mezi
ndmi, |897) mají v:irazné znaky symbolistně dekadentní školy' k iejímž
pňedním piedstavitelťrm se mlad!' básník brzy čadí. S dekadenty jej poiÍ
aristokratická pÓza pyšného vyděděnce' pohrdajícího,,davem.., vyzlvavá
autostylizace,,ďtěte upadku..,,,básníka imorality.. a,,obrazoboÍce...
K symbolistně dekadentní poetice poukazují i základní postupy zobtazo-
vací,jež se pohybují pčevážně v oblasti abstraktní vize a filozoficko-sociální
alegorie a k nimŽ básníkovi dodává látku piedevším kulturni tradice (antika,
bible ap.). Vzrušená patetická dikce i rozrušení tradičního metra a pevné
strofy vedou postupně k využití volného verše. Současně se však už v prv-
ních sbírkách uplatĎuje Neumannova osobitost; vášnivá touha po živoutl
plnosti a harmonii, pozitivní ideál renesance člověka i společnosti (dobově
často stylizovanf do podoby Satana symbolizujícího radostné pohanské
pozemšťanství), ideová ritočnost i iasná myšlenková linie jei oďišují od
pasívní impresionity dekadenttr a postupně jej vzdaluií od jejich obraznfch
klišé, zeiména od jejich inventáŤe náboŽensko-mystického a erotického.
Ve svj'ch dťrsledcích pak tyto rysy vedou k rozrušení saÍnomého principu
abstraktní symboliky, jeŽ |e postupně vytlačována piedmětnou realitou.

Tento vjvoj od ,,literárnosti.. k v razovému oproštění, k smyslové bez-
prostňednosti a pčedmětnosti, a zároverl od inďvidualismu k sociabilitě je
patrn1ff' uŽ z další Neumannovy sbírky Sez o ztistupu zoufajicich a jiné bdsně
(1903), jeŽ dowšuje a zároverl uzavitá jeho symbolistickou etapu. Jeiím
iádrem je stejnojmenná rozměrná rivodní báserl' která ztotožněním se
zástupem utlačovan1ich a vykoŤisťovanfch, s nimiŽ básník společně hledá
vfchoďsko v zápase za pčetvoiení světa, je typická pro novj,Neumannťrv
Životní postoj. optimistické vwnáni vlry v pozemsk!'Život a manifestačrrí
piíklon k realitě pčírodrrí i sociální, jimiž báseĎ vyznivá, jsou už v této
sbírce spojeny s vytváiením nové poetiky, která pak charalr;terizuie Neu-
mannovo další tvťtrčí období.

Pro počátky Neumannovy cesty za nov m básnic\|'m Ťešením je pŤíznač-
né sbližování poezie s publicistikou, jež se projevuje jak v jazykovém stylu
(uplatnění sděIovacího jazyka a zejména Žurnalistické rétoriky a časové
polemiky), tak v pčechodu k drobnjm lyricklm formám od lidového po-
pěvku a kupletu aŽ k politické písni, satiťe a epigramu (Hrst ktlětú z r z-
nllch sezÓn, 1907; České zpěay, L9LO), Básnicky plodnější a pro další vjvoj
Neumannťrv i celého pčedválečného básnictví vfznamnější cestu pÍedstavu-
je Neumannova lyrika mi|956{ a zejména piírodní. Ve shodě s gen,eracl
nastupující na pčelomu století (se Šrárnkem a dalšími) objevuje Neumann
nové zdroje poetična v pfímém a konkrétním poimenování'intenzívního
citového proŽitku a smyslového vjemu. VyzrálÍm plodem moravského
období' které sám básník označil za své životní i umělecké ,,renouveau..,
je Kniha leni, aod a str ni (|9|4)' lyrická sbírka plná Životní pohody, smyslo-
vého okouzlení a radostného oddání piírodě. V oproštění smyslťr, v odda-
ném splynutí s moudrou pčlrodní zákonitostí hledá básník nejen protiváhu
sociální disharmonii, ale i integťitu vlastní osobnosti' cestu k životnímu kla-
du, k smysluplnosti lidské existence. PŤíroda je Neumannovl ztělesněním
ideálu piirozeného a svobodného v1|rvoje, zákonitého doztáváni života ke
kráse a harmonii; piitom však není pouhÝm pozadírn pro fllozofickou
reflexi (i když i ona je tu piítomna) ani pro impresionistickou projekci
subjektu. Neumannovo osobité místo v tradici pŤírodní lyriky je v tom, že
pňíroda ve své reálné podobě je vlastním objektem jeho tvorby, Že básník
objevuje samu ,,velebnost hmoty.. a krásu její proměnlivosti; váha tu
spočívá na piedmětném zobrazení, na ťrsilí o bezprostŤední a maximálně
konkrétní zachycení jevové skutečrrosti' na zhodnocení každého jer|inečrré-
ho faktu a zároveů na zdťrraznění mnohotvárnosti celku, dynamiky pil
rodního dění' jež je zobrazeno jako proces nepčetržité zákonité obnovy.
V souhlase s tím se do popčedí dostává pčimé, neobrazné poimenování,
vyuŽívající rnožností piesně odstíněnfch označení; zároverl se tu Neumann
wací k pevné sloce, k pravidelnému metru a 4imu.

Básnickjm protěiškem Neumannovy knihy pŤírodní lyriky je ieho sbírka
civilizační poezie Nozlé zpěrly (|9l8), v níž se nejvjtazněji odrazila básníkova
ričast na hnutí tzv. pňedválečné moderny a jež zátoveú, patií k jeiím vrchol-
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iejné aktivitě novj'směr. Neumann se svfmi anarchistickfmi druhy vstou-
pil nejprve do České strany socialistické, stal se poslancen v prvnín česko-
slovenském parlamentu a pracovníkem minis1gÍgtvtr osvěty. Po zkušenos-
tech z politického vlvoje však stranu opustil a v r. 1920 zorganizoval bf-
valé anarchistické skupiny ve Svaz komunistickfch skupin' kter1|' se stď
|ednou ze zak|áďajicich slo{ek KSČ v t. |92L. Bohatá Neurnannova čin-
nost publicistická, propagační a organizátorská se sousďeďla kolem jeho
časopisťr Čeruen (1918-2l), Kmn (|9L9_2L) a Prolethult (L922_24)' kteté
se staly nejvj'znamnějšími orsány hnutí proletáŤské kultury a socialisticky
orientované tvorby, piedevším nejmladší wolkrovské generace. Jako re-
daktor a publicista (Rudé právo, Komtrnistická tevue, Reflektor ai.)
i jako pracovník organizace Proletkult se Neurnann podstatně poďlď na
otganizaci levé kulturní fronty i na formulaci pÍogÍamu proletáŤské lite-
ratury. Po dočasné tozttžce se stÍanou (tzv. vystoup6gl ggÍ{mi v roce 1929)
zrtovunavázal na tuto činnost jako pracovník Levé fronty (ustavené,Í. 1930)
a jejího stejnoimenného časopisu, pozděii iako spolupracovník Václavkova
U-Bloku a konečně (od r. 1936) jako spoluzakladatel organizace Lidová
kultura a redaktor jejího časopisu. Na počátku 30. let podnikl Neumann
ďouhodobou cestu po republice; brzo po návratu onemocněl srdečŤ|
chorobou, která jei po delším léčení v poděbradskfch láznÍch pŤiměla
k definitivnímu pňestěhování do Poděbrad. 15. bčezna 1939 Poděbrady
opustil a našel ilegální ritočiště ve Vápenném Podole v Železnj'ch horách,
kde zťrstal aŽ do konce okupace. Poslední léta života uávil znovu v Praze,
kde prisobil zejména jako redaktor Tvorby. V listopadu 1945 byl imenován
národnim umělcem; 28.6. L947 po těžké nemoci zemčel.

Básnické sbírky Neumannova prvního tvurčího období (Jsem apoštol
noaého žití' L896i Apostrofy hrilé a z-ldšniaé, |896i Satanozla sldzla mezi
námi, 1897) mají vltazné znaky symbolistně dekadenmí školy' k iejímž
pňedním piedstavitelťrm se mladf básník brzy ňadí. S dekadenty iei pojÍ
aristokratická pÓza pyšného vyděděnce, pohrdajícího,,davem.., vyzlvavá
autostylizace,,ďtěte ripadku..,,,básníka imorďity.. a,,obrazoborce...
K symbolistně dekadentní poetice poukazují i základní postupy zobtazo-
vacl,jež se pohybují pčeváŽně v oblasti abstraktní vize a filozoficko-sociální
ďegorie a k nimž básníkovi dodává látku piedevším kulturní tradice (antika,
bible ap.). Vzrušená patetická dikce i rozrušenÍ tradičního metra a pevné
sttofy vedou postupně k vyuŽití volného verše. Současně se však už v prv-
ních sbírkách uplatĎuje Neumannova osobitost; vášnivá touha po životní
plnosti a harmonii, pozitivní ideal renesance člověka i společnosti (dobově
často stylizovanf do podoby Satana symbolizujícího radostné pohanské
pozemšťanství), ideová ritočnost i jasná myšlenková linie jei oďišuií od
pasívní impresionity dekadentťr a postupně jej vzdalují od jeiich obrazn!'ch
klišé, zeiména od jejich inventáňe náboŽensko-mystického a erotického.
Ve svfch dtrsledcích pak tyto rysy vedou k rozrušení samotného principu
abstraktní symboliky, jeŽ je postupně vytlačov:ína pňedmětnou reďitou.

Tento vlvoj od ,,literárnosti.. k vfrazovému oproštění, k smyslové bez-
prostiednosti a pčedmětnosti, a zároverl od inďvidualismu k sociabilitě je
patrnj' uŽ z další Neumannovy sbírky .Sez o ztistuplu zoufajících a jiné bdsně
(1903)' jež dowšuje a zárove uzavitá jeho symbolistickou etapu. Jejím
jádrem je stejnojmenná rozměrná rivodní báseii, která ztotožněním se
zástupem utlačovan1 ch a vykoňisťovanÝch' s nimiŽ básník společně hledá
vfchodisko v zápase za pčetvoňeni světa, je typická pro nov..í'Neumannťrv
Životní postoj. optimistické vyznáni víry v pozemskj'život a manifestačrri
piíklon k realitě pčírodní i sociální, jimiž báserl vyznívá' jsou už v této
sbírce spojeny s vytváiením nové poetiky' která pak charakterizuje Neu-
mannovo další tvťrrčí období.

Pro počátky Neumannovy cesty za nov m básnick1fm Ťešením je pŤíznač-
né sbližování poezie s publicistikou, ieŽ se projevuje iak v jazykovém stylu
(uplatnění sdělovaclho jazyka a zejména žurnalistické rétoriky a časové
polemiky), tak v pčechodu k drobnjm lyricklm formám od lidového po-
pěvku a kupletu aŽ k politické písni, satiŤe a epigramu (Hrst kaětú z rúz-
nlch sez n, L9O7; České zpězly, |9LO). Básnicky plodnějši a pro další vlvoj
Neumanntrv i celého pťedválečného básnictví vfznamnější cestu predstavu-
je Neumannova lyrika milostná a zejména Piíror|nt. Ve shodě s generací
nastupuiící na pŤelomu století (se Šrámkem a dalšími) objevuje Neumann
nové zdroje poetičrna v pňinrém a konkrétním poimenování.intenzívního
citového prožitku a smyslového vjemu. Vyzráljm plodem moravského
období' které sám básník označil za své Životní i umělecké ,,ťenouveau..,
je Kniha leni, zlod a strdní (l9t4),lyrická sbírka plná životní pohody, smyslo-
vého okouzlení a radostného oddání pŤírodě. V oproštění smyslir, v odda-
ném splynutí s moudrou pňírodní zákonitostí hledá básník nejen protiváhu
sociální disharmonii, ale i integÍítu vlastní osobnosti' cestu k životnímu kla-
du' k smysluplnosti lidské existence. Pťíroda je Neumannovl ztělesněním
ideálu pfirozeného a svobodného vj'voje, zákonitébo doztáváaí života ke
kráse a harmonii; pŤitom však není poubÍm pozadím pro filozofickou
reflexi (i kdyŽ i ona je tu piítomna) ani pro irnpresionistickou projekci
Šubjektu. Neumannovo osobité místo v traďci pňírodní lyriky je v tom, že
pčíroda ve své reálné podobě je vlastním objektem jeho tvorby, že básník
objevuje samu ,,velebnost hmoty.. a krásu její proměnlivosti; váha fir
spočívá na piedmětném zobrazení, na ťrsilí o bezprostčední a ma*imálně
konkrétní zachycení ievové skutečnosti, na zhodnocení každého jedinečrré-
ho faktu a zároveů na zdťrrazněni mnohotvárnosti celku, dynamiky pÍí.
rodního dění' jež je zobrazeno jako proces nepietržité zákonité obnovy.
V souhlase s tíÍn se do popieď dostává pňímé, neobrazné poimenování,
vyuŽívající možnostÍ pňesně odstíněnfch označení; zároveů se tu Neumann
wací k pevné sloce, k pravidelnému metru a 4imu.

Básnicklm protěiškem Neumannovy knihy pťírodní lyriky je jeho sbírka
civilizační poezie Notlé zpězly (l9L8), v níž se nejvjtazněji odrazila básníkova
učast na hnutí tzv. pňedválečné moderny a jež zátovei patii k jejím vrchol-
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njlm literárním tvurčím projevťrm. Už názvy několika odďL|i (Zpěay drdttt,
Zpět.ly z lomozu i později piipojené Zpěoy szlětel) ukazují, že tu Neumann
prťrkopnicky obohacuje dosavadní poetickou tematiku o motivy technické
civilizace a velkoměstského shonu. Tematické rozšíŤení i dynamické viděnÍ
světa podstatně rozmnožily obrazové a vltazové bohatství Neumarrnovy
poezie. Zejména pro civilizační verše je charakteristické enumerační
hromadění věcí, barevně i zvukově vltaznlch a ritočnj'ch obrazťr, zachycu-
iících proudění a mnohotvárnost života. Nové téma piináší i novjz slovník,
kter uvádí do básní slova ze světa stroiové civilizace a všedního života.
Zák|adnim proŠtiedkeÍn tendence ''poetizovat věci nepoetické.. je rozvinutá
moderní metafora, za|ožená na konfrontaci dvojí roviny, tradičně poetické
a ,,civilní... Ve shodě s tím se tu konfrontují i rtrzné stylové vrstvy a veršové
formy. Pravidelná strof,a tu znovu zce|a ustupuje širokjlm nepravideln1im
ritvarťrm, v nichž Neumann uplatůuje _ na pozadi monumentalizuiící
syntaktické qfstavby - volnj' verš, často nerymovany a rytmicky mnoho-
tvárn1i. Na poezii Nov1ich zpěvir navazuje ještě první část sbirky Tiicet
zpěOÍi z rozt)ratu (1918, rozš. jako 1914_1918, 7927), zachycující první
nátaz vállky i zápas o novou sociální naději uprostčed válečné hrťrzy;
v druhé části, jež je deníkem básníkov1fch zážitkťt a dojmťr ze Szegedu
a hlavně z Albiínie, pňichází znovu ke slovu subjektivní citová lyrika piírod-
nÍ' zejména barevné obrázky krajinné.

Za vzrušenlch let poválečnfch, charakterizovan'ch vzedmutím revoluč-
ni vlny i silím o zformování proletáiské literatury, jež by sehrála aktivní
ulohu v revolučnim zápase' vznikají Neumannovy Rudé zpětly (L923).
Neumann v nich realizoval svou koncepci proletáiské poezie, již pojimá
iako uměni agitační, revolučně v1ichovné a burcující a jež zátoveů' navazuje
na poezii civilní a civilizační s jejím protisubjektivistick!'m zaměienim
i s jejími tvárn1imi principy. Vedle rivodnícb básní, v nichž se soustiedila
problematika básníkova vnitiního boje od iluzí z doby 28. Ííjna ke komu-
nistickému piesvědčení, a vedle veršťr, jeŽ čerpají ze světa civilizace a tech-
niky rušné obrazy práce a tvoÍivého lidského risilí, tvoňí jádro sbírky poezie
,,tevolučních v!zev,,, v níŽ se znovu dostává ke slovu rétorická, apostro-
fická ďkce' pčíznačná pro Neumanntrv básnickf typ. K intimní poezii,
v období Rudfch zpěvťr programově popírané, vrací se básnik vzápětl
v triptychu Ldska (Písně o jediné zlěci, L927; Žal, |93t; Srdcoati dtima,
1932; souborně |933). Subjektivní citové drama, od prvního okouzlení
pňes bolest rozchodu aŽ k zjasněné pohodě poslední knihn stává se však
Neumannovi v1ichodiskem v hledání nové cesty za sociálni realitou. In-
timní milostnf osud prožívan uprostčed tíživého a intenzívně vnímaného
společenského dění, dostává tu širší, typickou platnost; rozpor snu a sku-
tečnosti, smutek z neuskutečněné touhy i zápas o novou naději poukazují
součásně k subjektivní i společenské sféťe.

]r{áwat ke konkrétnímu, individualizovanému obrazu skutečnosti,
tj. v podstatě k poetice Knihy lesir, vod a strání, charakterizuje nejen Lásku,

ale poezii celého básníkova posledrrího tvťrrčího období. Jeiím typickÝm
rysem je opět spájení pŤedmětného zobtazeni s reflexí, váha se však postup-
ně piesouvá na sloŽku reflexívní, filozoficko-etickou. Pčevahu má opět pťímé
pojmenování a současně mluvní verš, vyznačuiící se sdělovacíÍn stylem
a často tendencí k ptozaizaci, jeŽ je však vyvažována schopností sevŤít
myšlenku v básnické zkratce gnÓmické povahy i návratem k pevné sloce
a pravidelnému, melodickému verši. Piírodní a reflexívní lyrika, v níž těžce
nemocny básnik projevil svou zkost o osud lidstva ve chvíli, kdy se nad
Ewopou kupila ,,černá mračna.. fašismu, a vyslovil vnitňní svár vlastní
beznaděie s vírou, tvoňí jádro další Neumannovy sbírky Srdce a mraěna
(1935); iejí druhá vrstva obsahuje časové politické songy (zčásti piebásněné
z německé emigrantské lyriky) a rozměrnou hymnickou básei Poděkoodní
Sozsětskému szsazu. Yy|1tutěn poŽadavek společenské závažnosti i závaz-
nosti umění, ienž Neumanna od 20.let vedl k polemické distanci od mezi-
válečné avantgardy, spojuje ho v polovině 30. let s hnutím socialistického
realismu a s novym proudem politicky angaŽované poezie. V jeiím duchu
formuluje své bojovné materialistické krédo, zaměňené polemicky proti

soudob;fm ,,metafyzickjm pověrám.. filozofick1im i estetickÝm' ve sbírce
SontÍta horizontdlniho žioota (|937). Polemikou je i pŤipojenf básnickf
cyklus Sra í dělnici (sanostatně 1936), v němŽ se Neumann vyrovnává
s Halasovou básní Staré ženy. Využívá jeií litanické formy a piibližuje se
Halasově obraznosti i jazykovému stylu; t1to formy však naplĎuje novjlm
obsahem: vírou v nezdolnou kontinuitu Života i lidského rodu, iež je wělena
v dílo lidskfch rukou, a v odvěkou touhu po spraveďnosti. Z aktuálního
společenského děni vytěžil Neumann v dďších oddílech sbítky (Kontinen-

tg, Španělsko) iadu dramatickfch piíběhtr z nejrťrznějších končin země-
koule, v nichž probíhá soudob l zápas o osud světa.

Poslední dvě sbírky, Bezednll rok (L945) a ZarnoŤend léta (1946), vyda|
básnik aŽ po osvobození, vznikaly však už ve 30. letech a v době okupace.
Do první z nich zahrnul také verše z doby svého pobytrr v nejvj,chodnějším
cípu republiky (Karpatské metodie),jeŽ jsou torzem zamfšlené sbírky; ieiich
osu tvoií básníkovo zaujeti divokou krásou nespoutané karpatské pŤírody

i těžkÝm ridělem jejích obyvatel' obě sbírky jsou kronikou myšlenkoq ch'
citov!,ch i morálních zápasťr posledního osudného roku republiky i doby
okupace; charakterizuje je vyhraněnj, morální akcent, chápající Mnichov
a fttátlJ samostatnosti jako zkoušku národního charakteru, i pevná víra
v kontinuitu nrírodní existence, jež se opírá o dfrvěru v pÍostého člověka.
V Bezedném roku i v následujících Zamoien ch letech dospivá Neumann
k stupĚované prostotě vltazu, ke klasické rispornosti a sevienosti veÍšové
formy, jež se baladičnosti a písĎovostí blíŽí lidové poezii. Vědomě se tu
vrací k básnické tradici svého mládí, pňedevším k tradici nerudovské.

Ve všech obdobích provází Neumannovu básnickou tvorbu bohatá čin-
nost publicistická i práce prozaické, jež se fovněž pohybujÍ na pomezí
publicistiky. Kromě jediného románu Zlatll oblak (|932), kterjl se piimyká
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n m literárním tvurčím projevťrm. Už názvy několika odďL|i (Zpěvy drdtťt,
Zpězly z lomozu i později piipojené Zpěoy stlětel) ukazují, že tu Neumann
prťrkopnicky obohacuje dosavadní poetickou tematiku o motivy technické
civilizace a velkoměstského shonu. Tematické rozšíčení i dynamické viděnÍ
světa podstatně rozmnoŽily obrazové a vltazové bohatství Neumarrnovy
poezie. Zejména pro civilizační verše je charakteristické enumerační
hromadění věcí, barevně i zvukově vltaznlch a ťrtočnj'ch obrazťr, zachycu-
iících proudění a mnohotvárnost života. Nové téma piináší i novjl slovník,
kter uvádí do básní slova 'ze světa stroiové civilizace a všedního života.
Základním proŠtiedkeťn tendence ''poetizovat věci nepoetické.. je rozvinutá
moderní metafora, za|ožená na konfrontaci dvojí roviny, tradičně poetické
a ,,civilni... Ve shodě s tím se tu konfrontují i rtrzné stylové vrstvy a veršové
formy. Pravidelná strof,a tu znovu zce|a ustupuje širokjlm nepravideln1im
ritvarťrm, v nichž Neumann uplatůuje - na pozadí monumentalizuiící
syntaktické vfstavby - voln verš, často nerymovany a rytmicky mnoho-
tvárn1i. Na poezii Nov1ich zpěvir navazuje ještě prvni část sbirky Tiicet
zpěllti z rozt)ratu (1918, rozš. jako 1914_1918, |927), zachycující první
nátaz vállky i zápas o novou sociální naději uprostčed válečné hrťrzy;
v druhé části, jež je deníkem básníkov1fch zážitktl a dojmťr ze Szegedu
a hlavně z Albánie, pňichází znovu ke slovu subjektivní citová lyrika piírod-
ní, zejména barevné obrázky krajinné.

Za vzrušenlch let poválečnfch, charakterizovan'ch vzedmutím revoluč-
ni vlny i silÍm o zformování proletáčské literatury, jež by sehrála aktivní
ulohu v revolučním zápase, vznikají Neumannovy Rudé zpěay (L923).
Neumann v nich realizoval svou koncepci proletáiské poezie, již pojímá
iako uměni agitační, revolučně v1ichovné a burcující a jež zátove navazuje
na poezii civilní a civilizační s jejím protisubjektivistick!'m zaměňenim
i s jejími tvárn1imi principy. Vedle rivodních básní, v nichž se soustňedila
problematika básníkova vnitiního boje od iluzí z doby 28. Ííjna ke komu-
nistickému pňesvědčení, a vedle veršťr, jež čerpají ze světa civilizace a tech-
niky rušné obtazy práce a tvoňivého lidského risilí, tvočí jádro sbírky poezie
,,tevolučních vyzeY,,, v níŽ se znovu dostává ke slovu rétorická, apostro-
fická ďkce, pčíznačná pro Neumannťrv básnickf typ. K intimní poezii,
v obdobi Rudfch zpěvťr programově popírané, vrací se básník vzápét|
v triptychu Ldska (Písně o jediné aěci, L927; Žal, |93t; Srdcovti dtima,
1932; souborně 1933). Subjektivní citové drama, od prvního okouzlení
pňes bolest rozchodu aŽ k zjasněné pohodě poslední knihy, stává se však
Neumannovi v1ichodiskem v hledání nové cesty za sociálni realitou. In-
timní milostn1f osud prožívan upfostňed tíživého a intenzívně vnímaného
společenského dění, dostává tu širší, typickou platnost; fozpoÍ snu a sku-
tečnosti, smutek z neuskutečněné touhy i zápas o novou naději poukazují
součásně k subjektivní i společenské sféťe.

}rTávrat ke konkrétnímu, individualizovanému obrazu skutečnosti,
tj. v podstatě k poetice Knihy lesir, vod a strání, charakterizuje nejen Lásku,

203
ale poezii celého básníkova posledního tvutčího období. Jejím typickfm
rysem je opět spáiení pňedmětného zobtazenl s reflexí, váha se však postup-
ně pŤesouvá na složku reflexívní, filozoficko-etickou. PŤevahu má opět pňímé
pojmenování a současně mluvní verš, vyznačující se sdělovacím stylem
a často tendencí k prozaizaci, jež je však vyvažována schopností sevčít
myš1enku v básnické zkratce gnÓmické povahy i návratem k pevné sloce
a pravidelnému, meloďckému verši' PŤírodrrí a reflexívní lyrika, v nLž těžce
nemocn básník projevil svou rizkost o osud lidstva ve chvíli, kdy se nad
Evropou kupila ,,černá mračna.. fašismu, a vyslovil vnitiní svár vlastní
beznaděje s vírou, tvoňí jádro další Neumannovy sbírky Srdce a tnračna
(1935); její druhá vrstva obsahuje časové politické songy (zčásti piebásněné
z německé emigrantské lrriky) a rozměrnou hymnickou báse Poděkoadní
Sooětskému soazu. Yyltrartěn;i' požadavek společenské závažnosti i závaz-
nosti umění' ienž Neumanna od 20. let vedl k polemické distanci od mezi-
válečné avantgardy, spojuje ho v polovině 30. let s hnutím socialistického
realismu a s nov1!'m proudem politicky angažované poezie. V jejím duchu
formuluie své bojovné materialistické krédo, zaměňené polemicky proti

soudob;fm ,,metafyzick!'m pověrám.. filozofichí.m i estetickÍ'm, ve sbírce
SoruÍta horizontdlního žiaota (1937), Polemikou je i pŤipojenf básnickf
cyklus Sralí děInici (samostatně 1936), v němŽ se Neumann vyrovnává
s Halasovou básní Staré ženy. VyuŽívá její litanické formy a piibližuje se
Halasově obraznosti i jazykovému stylu; tyto formy však naplrluje novjm
obsahem: vírou v nezdolnou kontinuitu Života i lidského rodu, jeŽ je vtělena
v dílo lidskfch rukou, a v odvěkou touhu po spraveďnosti. Z aktuálního
společenského dění vytěžil Neumann v dalších oddílech sbitky (Kontinen-
ty, Španělsko) iadu dramatick1ich pňíběhir z nejrťrznějších končin země-
koule, v nichž probíhá soudobf zápas o osud světa.

Poslední dvě sbírky, Bezedn rok (1945) a Zamofend léta (1946)' vyda|
básník až po osvobození, vznikaly však uŽ ve 30. letech a v době okupace.
Do první z nich zahrnul také verše z doby svého pobytu v nejv!'chodnějším
cípu republiky (Karpatské melodie),jež jsou torzem zamyšlené sbírky; jejich

osu tvoií básnikovo zaujeti divokou krásou nespoutané karpatské piírody

i těŽkfm ridělem jejích obyvatel. obě sbírky jsou kronikou myšlenkovjlch,
citovj'ch i morálních zápasťr posledního osudného roku republiky i doby
okupace; charakterizuje je vyhraněnf moráLní akcent, chápa|ící Mnichov
a zttátu samostatnosti iako zkoušku národního charakteru, i pevná vira
v kontinuitu národní existence' jeŽ se opírá o dtrvěru v pÍostého člověka.
V Bezedném roku i v následuiících Zamoien1fch letech dospívá Neumann
k stupĎované prostotě vfrazu, ke klasické rispornosti a sevčenosti veršové
formy, jež se baladičností a písĎovostí blíŽí lidové poezii. Vědomě se tu
vrací k básnické tradici svého mládí, pňedevším k tradici nerudovské.

Ve všech obdobích ptovázl Neumannovu básnickou tvorbu bohatá čin.
nost publicistická i práce prozaické, jež se rovněž pohybují na pomezí
publicistiky. Kromě jediného románu Zlat oblak (|932), kterj' se piimyká
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k básnické sbírce Láska a v němž se lyrická složka pojí ke složce rivahové,
a kromě ojedinělfch prací povídkoq!'ch pievaŽují v Neumannově prÓze
publicistické žánry (fejetony, vzpomínkn repoftážní črty), vesměs áuto-
biograficky za|ožené. Osobitou podobu fejetonu vytváčí Neumann pied
první světovou válkou pravidelnjmi pťíspěvky v Lidorrfch novinách,
později shrnutjmi do dvousvazkové knihy S městem za ztidy (|922, |923);
drobné zážitky a pčíhody z denního styku s pňírodou a s prost mi lidmi trr
spojuje s rivahami o akttrálních otázkách politick1ich, sociálních a kulturních.
obdobn charakter mají i jeho válečné vzpomínky, pťrvodně publikované
rovněž časopisecky a vydané pak v knihách Vtitčení cit'lilistcao (Lg25),
Elbasan (L922) a Bragožda a jiné t'ttilečné ozpominky (1928). Porťrznu
vznikaly jednotlivé kapitoly Vzpominek (l93l), věnované období olšanské
vily a někdejším Neumannov m druhťrm (A. Procházkovi, F. Gellnerovi
aj.) a vydané souborně spolu se sta i Potitickou epizodou (l9l l)' jež evokuje
ovzduší pokrokového hnutí 90' let a procesu g Qrn|6í|in9u. Ze zájezďu po
republice v |. |932_33, kterf podnikl jako piednáškové turné se závazkem
psát cestopisné fejetony pro Lidové novinn vytěžil Neumann dvousvazko-
v:í/ cestopisnÝ denik Českostozlenskti cesta (1934, 1935). Zachytil tu své doj-
my a zážitky ze Slovácka, z jižruho a vj'chodního Slovenska, ze Zakatpat-
ska' z českého severního pohraničí a nakonec z Chodska a Šumavy. Poby-
tem na Zakarpatsku jsou inspirovány též lyrické ptÓzy Enci ny z Po1la
Iaana (1933).

Z ostatní publicistiky, psané v pruběhu několika desitiletí pro celou Ťadu
časopisťr a novin a zahrnující literární a v]ftvarnou kritiku, teoretické
a programové stati, kulturně politické a politické čláoky, rivahy a glosy
atd.' vydal básník za svého života kniŽně jen malou čast. Z období anar-
chistického jsou to dva soubory, Socialismus a svoboda (1909) a Pfede daeimi
Panteonu (l9l1). osobit m Neumannovj'm piíspěvkem k formování
piedválečné moderny byla iada statí, lrceré autor vydal teprve po válce
v knížce At žije žizlot! (|920); vyložil v ní svťrj progÍam civilního umění'
blízkj' soudob:im ewopskjm tendencím futuristic\fm a kubistickÍm
a v nejednom směru pčipravujicí pridu poválečné avantgardě. S kritickou
situací na pčelomu 30. let, zejména s rostoucím náporem reakce, se vyrovná-
vávuvazeKrizen roda (1930). Do 4lskuse o Sovětském svazu, podnícené
reportážní knížkou A. Gida Návrat ze Sovětského svazu' zasahuje knihou
Anti-Gide neboli optimismus bez potsěr a ituzi (|937). V ní podrobuje kritice
Gidova ideová vj'chodiska, znovu se - podobně jako v pŤedchozí knížce
i v Ťadě dalších rivah - vrací k naléhavé problematice postavení inteligence
v současném sociálním zápase a na základě jednozračného tňídního piístupu
objasrluje aktuální otázky svobody a demokracie. Neumannovo pubíicistické
dílo doplrluie několik velkfch populárně naučrr'ch ptaci (Dějiny ldsky,
|925-27; Dějiny ženy, 793|-32; Francouzskti revoluce, lg2g_3o),

Pies padesát let tvurčí činnosti S. K. Neumanna, tohoto ,'pěvce lestr,
vod a strání naší vlasti, všech běd, strázní a odboin!'ch naděii našeho nra-
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cuiícího lidu.. (K. Konrád), prokazuje iak šíii jeho uměleckfch ájmd tak
i schopnost stále znovu obnovovat tvurčí rfchoďska v souladu s vlvojem
umění i z hleďska člověka jednoznačně orientovaného v soudobém tčídním
zápase společensk!'ch sil. Těmito vlastnostmi ' také Neumann podstatně
zapÍrsobil na qfvoj celé levicové kulturní fronty, zvláště pak na mladé so.
ciďisticky a komunisticky orientované spisovatele, kteňí v jeho osobnosti
na|éza|i nejen zkušeného rádce a pňítele, ďe i podněcuiící piiklad pro své
vlastní tvurčí tisilí.

TetézaNováková
/  1853 -r912 /

Tvrirkyně povídek a románťr, které vycházejí z věrohodného
zpodolení |idového prostÍedí vfchodních čech a soustŤeďují se
k nevšedním jedincŮm a k jeiich konflikt m s okolím. Vfznačná
činite|ka ženského hnutí a organizátorka národopisného pr zkumu
vfchodních čech.

Dívčím jménem Lanhausová, pocházela z česko-německé ťriednické
rodiny (narozena v Ptaze 31. 7. 1853). Dokonalá znalost němčiny' angličtiny
a franštiny umožĎovala jí sledovat evropskou literaturu, později i pňekládat.
Vzestup českého národního hnutí v 60. letech v ní probudil vlastenecké
cítění a záiem o českou literaturu. KdyŽ po svatbě r' 1876 pŤišla do Lito-
myšle se svym muŽem, stčedoškolskfm profesorem, dlouho se novému
prostňedi lzavkala. PŤednáškou o K. Světlé - do konce života v ní uctívala
svou učitelku - zahájila r. 1882 veiejnou i literární činnost. Více neŽ tiicet
let se pak Nováková podílela na risilí o všestranné zrovnoprávněni Ženy
(Ze ženského hnutí, |9L2), Litomyšl se jí stala také branou do lidového
světa. Prázdninovj'pobyt v Buďslavi r' 1886 a národopisn ruch na sou.
sední Moravě ji pčivedly k soustavnému stuďu lidové architektury, náŤadí,
ňeči a kroje (Kroj tiilo,t.Ú, a ndrodní. ayšfuáni na Litomyšlskz, 1890). Národo-
pisn1il prťrzkum podnikala s cílem zachránit v sledky lidové kultury pŤed
tlakem prfrmyslové vjtoby a nivelizace, proniknout do duše i dějin tamního
lidu.

KdyŽ se po devatenáctiletém pobyu v Litomyšli vrátila do rodné Prahy'
uváděla ii veŤejná činnost, reďgování časopisu Ženskll soět a v první čadě
její dva dospívaiící synové, botanik Teodor a literární historik a kritik
Arne, do blízkosti nejmladších uměleckj.ch a myšlenkovj'ch proudít.
StupĚovaná bolest nad smrtí několika dětí včetně Teodora upevĎovala
později v Novákové pčíchylrnost k rrÍchodním Čechám až do ztotoŽnění se
s nimi. V posledním desetiletí života se vfchodočesk1f venkov stal nej-
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k básnické sbírce Láska a v němž se lyrická sloŽka poji ke složce rivahové,
a kromě ojedinělfch prací povídkoq|'ch pčevaŽují v Neumannově prÓze
publicistické žánry (fejetony, vzpomínkn reponážní črty), vesměs áuto-
biograficky za|ožené. Osobitou podobu fejetonu vytváŤí Neumann pied
první světovou válkou pravidelnjmi pčíspěvky v Lidov]ich novinách,
později shrnutjmi do dvousvazkové knihy S městem za ztidy (|922, |923)3
drobné zážitky a pčíhody z denního styku s piírodou a s prost1imi lidmi tu
spojuje s rivahami o akttrálních otázkách politick1i'ch, sociálních a kulturních.
obdobnjl charakter mají i ieho válečné vzpomínky, ptrvod'ně publikované
rovněŽ časopisecky a vydané pak v knihách Vtilčeni cixilistotlo (|g25),
Elbasan (|922) a Bragožda a jiné zltilečné ozpomínky (1928). Porúznu
vznikaly jednotlivé kapitoly Vzpomínek (l93l), věnované období olšanské
vily a někdejším Neumannoqi'm druhťrm (A. Procházkovi, F. Gellnerovi
aj.) a vydané souborně spolu se starš| Politickou epizodou (l9l l)' jež evokuje
ovzduší pokrokového hnutí 90. let a procesu s Omladinou. Ze zájezdu po
republice v 1. |932-33, kterf podnikl jako pňednáškové turné se závazkem
psát cestopisné fejetony pro Lidové novinn vytěžil Neumann dvousvazko-
v ' cestopisnj. deník Českosloaenskd cesta (!g34' |g35). Zachyti| tu své doj-
my a zážitky ze Slovácka, z iižlího a q|'chodního Slovenska, ze Zakarpat.
ska, z českého severního pohraničí a nakonec z Chodska a Šumavy. Poby-
tem na Zakarpatsku jsou inspirováay též lyrické prÓzy Enciány z Popa
Iaana (L933).

Z ostatní publicistiky, psané v pruběhu několika desítiletí pro celou iadu
časopisri a novin a zahrnující literární a v:itvarnou kritiku, teoretické
a progtamové stati' kulturně politické a politické články, rivahy a glosy
atd.' vydal básník za svého Života knižně jen malou čast. Z období anar-
chistického jsou to dva soubory, Socialismus a sooboda (1909) a Pžede ilaeimi
Panteonu (1911). osobiqfm Neumannov$m pňíspěvkem k formovánl
pťedválečné moderny byla iada statí, které autor vydal teprve po válce
v knížce Ať žije žiz:ot ! (1920); vyložil v ní svťrj progtam civilniho uměni,
blízkj' soudob1im ewopsk:im tendencím futuristiclcÍm a kubistickjm
a v nejednom směru pčipravující pťrdu poválečné avantgardě. S kritickou
situací na pčelomu 30' let' zeiména s rostoucím náporem reakce, se vyrovná-
váv.ÚvazeKrizendroda (1930). p9 rliskuse o Sovětském svazu, podnícené
reportáŽní knížkou A. Gida Návrat ze Sovětského svazu' zasahule knihou
Anti-Gide neboli optimismus bez pooěr a iluzi (|937). V ní podrobuie kritice
Gidova ideová v'.i'chodiska, znovu se - podobně jako v piedchozí kníŽce
i v iadě dalších rivah - vrací k naléhavé problematice postavení inteligence
v současném sociálním zápase a na základě iednoznačného tŤídního pňístupu
objasřuie aktuální otázky svobody a demokracie. Neumannovo publicistické
dílo dopl uje několik velkfch populárně naučnfch ptaci (Dějiny ldsky,
|925-27; Dějiny ženy, l93|_32i Francouzskd retsoluce, lg2g-3o).

Pčes padesát let tvfrrčí činnosti S. K. Neumanna, tohoto ,,pěvce lesťr,
vod a strání naší vlasti, všech běd, strázní a odboinj'ch naděií našeho nra-
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cujícího lidu.. (K. Konrád), prokazuje iak šíči ieho uměleckfch ájm{r, tak
i schopnost stále znovu obnovovat tvurčí vfchodiska v souladu s v.ivojem
umění i z trlediska člověka jednoznačně orientovaného v soudobém ďidnÍm
zápase společenskj'ch sil. Těmito vlastnostmi. také Neumann podstatně
zapŮsobil na vlvoj celé levicové kulturní fronty, zvláště pak na mladé so.
cialisticky a komunisticky orientované spisovatele, kteňí v jeho osobnosti
na|éza|i nejen zkušeného rádce a pňítele, ale i podněcující pňíklad pro své
vlasmí tvurčí usilí.

TerézaNováková
/1853-t9L2/

Tv rkyně povídek a románŮ, které vycházgjí z věrohodného
zpodobení lidového prostÍedí vfchodních čech a soustňeďují se
k nevšedním jedincrim a k jejich konfliktrim s oko|ím. Yfznačná
činitetka ženského hnutí a organizátorka národopisného prťrzkumu
vfchodních čech.

Dívčím jménem Lanhausová, pocházela z česko-německé Ťednické

rodiny (narozena v Praze 31. 7. l853). Dokonalá znalost němčiny, angličtiny

a franštiny umožĎovala ií sledovat evropskou literaturu, později i piekládat.

Vzestup českého národního hnutí v 60. letech v ní probudil vlastenecké

cítěni a zájemo českou literaturu. KdyŽ po svatbě r. 1876 pŤišla do Lito-

myšle se sv5im mužem, stiedoškolsk:im profesorem' dlouho se novému
prostčedí uzavírala. PŤednáškou o K. Světlé - do konce života v ní uctívala

svou učitelku _ zabiáji\a r. 1882 veiejnou i literárni činnost. Více než tÍicet

let se pak Nováková podílela na risilí o všestranné zrovnoprávnění ženy
(Ze ženského hnuti, L9|2). Litomyšl se jí stala také branou do lidového

světa. Prázdninov1i pobyt v Buďslavi r. 1886 a národopisnj,ruch na sou-

sední Moravě ji pŤivedly k soustavnému stuďu lidové architektury, náňadí'

ňeči a kroje (Kroj lidot.Ú a ntirodni ayšízltini na Litornyšlsful, 1890). Národo-

pisn prťrzkum podnikala s cílem zachránit vfsledky lidové kultury pied

tlakem prtrmyslové vjtoby a nivelizace, proniknout do duše i dějin tamního

lidu.
KdyŽ se po devatenáctiletém pobytu v Litomyšli vrátila do rodné Prahy'

uváděla ji veÍejná činnost, redigování časopisu Ženskll saět a v první iadě

iejí dva dospívaiící synové, botanik Teodor a literární historik a kritik

Arne, do blízkosti nejmladších uměleckj'ch a myšlenkovj'ch proudtr.

Stup ovaná bolest nad smní několika dětí včetně Teodora upevrlovala

později v Novákové pÍíchylnost k vfchodním Čechám aŽ do ztotožnění se

s nimi' V posledním desetiletí života se vfchodočesk1 venkov stal nej-
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vlastněišÍm autorčin:ÍE domovem. R. 1908 se nadobro pÍestěhovala do
světa sv!'ch hÍdintl, do svého prosečského domku -,,rrejsmutnější chalupy
na světě... V drobnfch črtách promltala své rozpoloženi do postav osÍuně-
lfch poutníkťr, kteÍí marně vztahují ruce k zapadajícínu slunci a po odcho.
du bytostí nejdražšich hledají sílu žít o samotě (V briky a ozdeclry, |9|t),
Autorčiny ápisníky však až do posledních dní zaplóují věcná pozorování
krajiny a pťírody. Úsilí o odosobnělj'uměleckj' vltaz atvar i pojetí umělec-
ké tvorby jako vykoupení z vlastního já a z osobnÍch stfastí sbližovďy
Novákovou s mladou literaturou na počátku století. (}.IejvnÍrnavějšími
vykladači autorčina ďla se stď Z. Nejed$; o. Theer, F. x. Šalda a M. Ma.
jerová.) Smrt zastihla Novákovou na uměleckém vzestupu; zemŤela v Praze
t3. tr. 19t2.

Ve své beletrii se Nováková zpočátku obírďa pčevážně náměty z městské-
ho Života (Z měst i ze s@not' |89oi Matoměstskj romrin,1890). ]ejí umělecké
dozrání znamenďy povídky psané od r. 1893 a vydané v knize Úlomhy
žuly (|902), Kresba svérázného venkovského prostieď se v nich spojuje
s postavami' které v mimoiádné chvíli něco s nedočkavjm napětím očeká-
vají, pŤipravují nebo vyÍizujl, a zažiji zklamání. Stará Chlebounka Žiiící
v nuzné domácnosti dceŤině marně očekává po dva dny vj'služku ze za-
biiačky od zámožného syna a zklamání pčijme s tichou rezigrrací (Drobcud
polétlka). Obětavá babička Loučková se ujme osiťelé vnučky, a když jí
děvčátko odvede smrt, šeďí pro sebe na dťrstojnjl pohieb. ZemÍe však ve
městě a tam ji cizÍ lidé pohŤbí jako žebračku do hromadného hrobu (S n' št).
V povídce Halouzky se chystá slavné posvícení; sedmnáctiletá Anička,
která se nedočkavě ričastní pčíprav, náhle umírá, a na dčíví, které nasbírala
k pečení posvícenskfch koláčÍr, pčipravuje se pohiební hostina.

Vedle povídek vzešly z všestranného prťrzkumu teťénu a ze studia
pčíslušné literatury napčed cestopisné č:rty, vlastivědrré obrazy (Z nejvlt-
chodnějilch Čech, |898; spolupráce na sborníku V c|ndní Čechy, 1905)
a posléze pětice vj'chodočeskfch románťr.

Nejhlouběji do minulosti sahá Jan Jílek (é.1898). Hrdinou román\'ie
chudli neduživ' chlapec, pak zručnf krejčí a lehkomyslnf mladík. Když
se dozví, jak jeho pňedkové včetně otce apěli iako češtÍ bratčÍ pro svoje
pčesvědčení, stane se z něho vážn! mu! kterf s vjjimečnou odhoďanostl
podstupuje nesnáze ritěku do Gerlachsheimu, stŤeďska českfch vystě-
hovalctr-protestantťr. Kromě života v českfch náboženskfch obcích v okoll
Berlína sleduje román ve větší šíňi část Jílkova života strávenou ve vězení
v Litomyšli a ritěk odtud pňi požáru města. Zde se projeví veliká mravnl
síla kiehkého muže, krutost jeho věznitelir a soudc'ťr i neteěrrost piihtížející-
ho okolí. V něm se jenom ojer|iněle ozve ričast s Jílkem, kterj'v tÍapách
a pŤes lákavé nabídky hájí svoje pčesvědčení, jinak pťevažuje nenávistná
zášť k němu jako k tvrdohlavému rušiteli pňizpťrsobivého pokoje.

Stuprlovanj' siror s vlastním okolím vede od mládí do skonu také hrdina
románu JiŤi Šmatltítt (č. l9oo). ChudÝ vesnickf chlapec od'mítne otcovrr
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pokoru a rezigrraci. Je hloubavÍ a vášnivf čtenáŤ, hledá pravdu, ,,co pieie
."t'"a.i* 

a sprostejm lidemn.. Katoličtí a evangeličtí faráÍi, k nimŽ se utikď'

,," i.t'o otázky odpovídat nemohou nebo nechtějí. ,,Muž nového světa..,

brněnst<5' dělník Hamerník, mu zprostŤedkuie některé myšlenky sociáIně

demokratického pťoglamu. Proti Šmatlánovi stoii seďáci' fara i část vlastní

ioai"v; ve stŤehu vtrči svému nábožensky myslícimu posluchači se ocitá

i striztirrj, ateista Hamerník. Ieště na smrtetné posteli se Jití Šmatlán těší

pi.o'."*", že sociální demokraté po vítězství ve všeobecnj'ch volbách

nastolí království boží na zemi, odstraní bídu, zajistí člověka ve stárí

a v nemoci. Epilog usvědčuje Šmatlánovu pÍedstavu z iluzívnosti - volby

nic nezměnily v zivote Šmatlánovy rodiny. Otec, slepj'žebrák' lcerému syn

pio '"*e uvažování o čádu světa a ze sttachu pŤed Ženou neposkytl víc než

staré boty, ,,dál chodí kdesi světem,,. - Život zasvěcen!. velké společenské

myšlence ie u Novákové stejně hodnf swchované ricty' jako plnf tÍpkosti'

odsouzen k nenaplnění.
V románech, které následovaly po Šmatlánovi, autorka psychologicky

prohlubovala charaktery jedinctr zauiat!'ch nadosobní ideou a doplliovďa

ie protihráči - lidmi zarneÍenymi na soukromj' zdat a dostupné radosti.
,owazynabjvaiínarozlehlosti,míiíkpostiženíurčitéhoprostŤedíaieho

proměn v čase.
RománNaLibrooěgruntě(č. l90 l)pestčevykres lujerrÍchodočeskÝ

venkov v letech 1847-.3. Gruntovník Jobek Libra se m{rže po zrušení

roboty oženit, jeho statek se utěšeně vzmá|tá, z něho se stane rozšafnj'otec

a pr.ástav.,,Ý obce. Chudší vesničané se však nedočkali opravdové svobody,

stouzi ien iinému pánu. Kominík Vediel trpí v čase bachovské reakce

oy*píou"ooo politi"ko.' nesvobodou národa, vězněním K. Havlíčka

Borovskeho; u. i'"". čelit ritlaku zašiná po pŤíkladu Palackého sepisovat

kroniku svého kraje.
Látkově, myšlenkově i stavebně neibohatší autorčin román Děti čistého

žiz:ého (č. tqoi) '. odehrává na Prosečsku v letech 1860-1900. Titulními

hrdiny lsou pŤíslušníci náboŽenské sekty, která neuznává Žádnou církev

a hleáa dobro, sptaveďnost, bratrství na zemi. LIž jen neistafší z ,,abta|ta-

mitÍr.. spoléháir, ze priiae král Marokán a nastolí tisíciletou číši pokoje

(žebrák Honzíček, star1f Pakosta). Většina ,,bratŤí.. a ,,sesteÍ.., jak se mezi

sebou členové sekty osíovuií, spoléhá, že cestu k vyššímu životu jim odhalí

rozum, poznání. Mezi nimi praktickou moudrostí, rozhledem po soudobém

veŤejném životě a snahou ž^,^.o,^t se o hospodáisk!' a sociální pokrok

u ,,é'unzsi* okolí vyniká Kvapil. Noviny, -volnomyšlenkáiské 
broŽurky

a tnizky nedávají vášnivÍm čtenáiir.n a mudrlantťrm jednoznačné odpovědi

na otá;ky, ,,kerak 1" t.nto svět složen a kerak v ůom žít, abychme došli

štěstíaspoko;enosti.,.Poznánibudíspíšeneiistotuatrj'zeĎaposlézevede
k rozpadu sekty. Tragická ironie prováz| osudy všech jejích členťr. Chtěli

tvrdost pčírody, těžkosti denního Živobytí a strázně vlastního srdce pÍemá-

hatrozumem,silouducha,azatimjsoukaŽdfiinakzaskočeniapŤemáháni
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vlastněišim autorčinjn domovem. R. 1908 se nadobro pčestěhovala do
světa svj'ch hÍdinťl, do svého prosečského domku -,,rreismutnější chalupy
na světě... V drobnfch črtách promítala své rozpoloŽení do postav osamě-
lfch poutntktt, ktečí marně vxahuií ruce k zapadajícímu slunci a po odcho-
du bytostí nejdražších hledaií sílu žít o samotě (Vlkriky a ozdechy, I9!|).
Autorčiny zápisníky však až do posledních dní zapl uji věcná pozorování
krajiny a piírody. Úsilí o odosobněl1i' uměleckf v.í'taz atvar i pojetí umělec-
ké tvorby jako vykoupeď z vlastniho iá a z osobních strastí sbližovaly
Novákovou s mladou literaťurou na počátku století. (Nejvnímavějšími
vykladači autorčina díla se stďi Z. Nejeďf, o. Theer, F. X. Šalda a M. Ma-
jerová.) Smrt zastihla Novákovou na uměleckém vzestupu; zemiela v Praze
t3. tt. t9I2.

Ve své beletrii se Nováková zpočátku obírala pčeváŽně náměty z městské-
ho Života (Z měst i ze samot, 1890i Maloměstskll romdn,1890). Jeií umělecké
dozrání znamenďy povídky psané od r. 1893 a vydané v knize Útomky
žuly (L902). Kresba svérázného venkovského prcstňedí se v nich spojuie
s postavami, které v mimočádné chvfli něco s nedočkavÍm napětím očeká-
vají' pňipravují nebo vyňizují' a zažiji zklamání. Stará Chlebounka Žiiící
v nuzné domácnosti dceŤině marně očekává po dva dny dslužku ze za-
bijačky od zámožného syrra a zklamání pŤijme s tichou rezigrr'ací (Drobooá
poléoka). obětavá babička Loučková se ujme osiŤelé vnučky, a když ií
děvčátko odvede smrt, šetlí pro sebe na dťrstojnj' pohŤeb. ZemÍe však ve
městě a tam ji cizí lidé pohtbí jako žebračku do hromadného hrobu (S n,úšt).
V povídce Halouzky se chystá slavné posvíceni; sedmnáctiletá Aničxa,
která se nedočkavě ričastní pťíprav, náhle urrírá, a na ďíví, které nasbírala
k pečeni posvícenskfch koláčťr' piipravuje se pohŤební hostina.

Vedle povídek vzešly z všesťranného prťrzkurrru terénu a ze studia
pŤíslušné literatury napťed cestopisné č:rty, vlastivědrré obrazy (Z nejvlt-
chodnějších Čech, 1898; spolupráce na sborníku Vllchodnt Čechy, |905)
a posléze pětice vfchodočesk1|'ch románťr.

Nejhlouběji do minu]osti sa};rá Jan Jílek (ě. 1898). Hrdinou románx ie
chudj'' neduživy chlapec, pak zručnj' krejčí a lehkomyslrrj'mladík. Když
se dozví, iak jeho piedkové včetně otce trpěli iako čeští bratÍÍ pfo svoie
piesvědčení, stane se z něho vážn! mu{ kter s vfiimečrrou odhodlanostl
podstupuje nesnáze ritěku do Gerlachsheimu, stŤediska česk1ch vystě-
hovalcťr-protestanťfi. Kromě Života v českfch nábožensk ch obcích v okol|
Berlína sleduje román ve větší šíči část Jílkova života strávenou ve vězení
v Litomyšli a ritěk odtud pňi požáru města. Zde se projeví veliká mravní
síla kŤehkého muže, krutost jeho věznitelťr a soudcťr i netečnost pčihlížející-
ho okolí. V něm se jenom ojediněle ozve ričast s Jílkem, kter1i'v ritrapách
a pies lákavé nabídky hájí svoje pťesvědčení, jinak pčevažuje nenávistná
zášt k němu jako k twdohlavému rušiteli pŤizptrsobivého pokoje.

Stuprlovan;f siror s vlastním okolím vede od mládí do skonu také hrdina
románu JiŤí Šmatttin (č. l9oo). ChudÝ vesnickf chlapec odmítne otcovu

pokoru a rezign'aci. Je hloubad a vášnivf čtenáŤ, hledá pravdu, ,,co pŤeje

it'.'a.i- a sprostejm lidem... Katoličtí a evangeličtí faráii, k nimŽ se utíkal'

,," i.t,o otázky odpovídat nemohou nebo nechtěií. ,,MuŽ nového světa..,

urněnskÝdětníkHamerník,muzprostŤedkuieněkterémyšlenkysociálně
demokrátickébo programu. Proti Šmatlánovi stojí seďáci, fara i část vlastní

rodiny;vestňehuvÍrčisvémunáboženskymyslícímuposluchačiseocitá
i strizírrÍ ateista Hamerník. Ještě na smrtelné posteli se Jifí Šmatlán těší

pi"a,t"uoo, že sociální demokraté po vítězství ve všeobecnj'ch volbách

nastoli království boŽí na zemi, oástraní bídu, zajistí člověka ve stárí

a v nemoci. Epilog usvědčuje Šmatlánovu pÍedstavu z iluzívnosti - volby

nic nezměnily v zivote Šmatlánovy rodiny. Otec, slepf žebrák' kterému syn

p.o '"*c.,vážování o ňádu světa a ze strachu pied ženou neposkytl víc neŽ

it",é boty, ,,dál chodí kdesi světem,,, - Život zasvěcen.i' velké společenské

myšlence ie u Novákové stejně hodnj' svrchované ricty, |ako plnf trpkosti'

odsouzenj' k nenaplnění.
V rominech, které následovaly po Šmatlánovi, autorka psychologicky

pťohlubovala charaktery jedinctr zaujatj'ch nadosobní ideou a doplĎovďa

ie protihráči - lidmi záměienjmi na soukÍom:Í zdar a dostupné radosti.
,ovazy 

nablvají na rozlehlosti, míŤí k postiŽení určitého pÍostŤedí a ieho

proměn v čase.
RománNaLibrwěgruntě(č.1901)pestčevykres lu ievj ,chodočeskf

venkov v letech 1847_š3. Gruntovnik Jobek Libra se mtrŽe po zrušenÍ

roboty oŽenit, jeho statek se utěšeně vzmáhá, z něho se stane rozšafnj'otec

a pr.á,tav..,Ý obce. Chudší vesničané se však nedočkali opravdové svobody,

slouži ien iinému pánu. Kominík Vediel trpí v čase bachovské reakce

,,y,.opíou".,ou politickou nesvobodou národa, vězněním K. Havlíčka

Borovského; ve snaze čelit ritlaku začiná po pŤíktadu Palackého sepisovat

kroniku svého kraje._- 
Látko,,ě, myšlenkově i stavebně neibohatší autorčin rcmán Děti čistého

ži,tlého (č, iso7) ," odehrává na Prosečsku v letech 1860-1900. Titulními

n,ai.,y jsou pŤíslušníci náboŽenské sekty, která neuznává žádnou církev

a Heáa.aou,o, spravedlnost, bratrství na zemi. Už ien neistarší z ,,abraha-

mitÍr.. spoléháji, ze priiae král Marokán a nastolí tisíciletou iíši pokoie

(žebrak i{onzíček, starj,Pakosta). Většina ,,braÍií.. a ,,sester..' jak se mezi

sebou členové sekty osíovují, spoléhá, že cestu k vyššímu životu jim odhalí

,o"o-, poznání. Mezi nlmi p'"kti.ko,' moudrostí, rozhledem po soudobém

veŤejném Životě a snahou )^"^,o,^, se o hospodáŤskÝ a sociátní poktok

u ,,á!uuzsl- okolí vyniká Kvapil. Noviny, -volnomyšlenkáiské 
brožurky

a kniiky nedávaií vášniv,rn čteniŤírn a mudrlanttrm jednoznač.rré odpovědi

na otázky' ,,kerak 1. te,,to svět složen a kerak v rlom žít, abychme došli

štěstí a spokojenosti.,,Poználíbudí spíše neiistotu atrfzeť' a posléze vede

k rozpadu s"kty. T.ugi"ká ironie p,oiá,i osudy všech ieiích členir. Chtěli

tvrdostpňírody,těžkostidenníhoživobytíastrázněvlastníhosrdcepiemá-
hatrozumem,silouducha,azatírÍLjsoukaždfjinakzaskočeniapčemáháni
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životem. Starf Kvapil, skučeny rozpadem sekty, neutěšen]Ím stavern české-
ho veťeiného života, vlastní cborobou a bezobledností ze stÍany synovy
domácnosti, končí jako sebewah. Pňes všecku hoikost, která provází,,děti
ducha..'na jejich cestě 7Apozná*i|m'Nováková nedává za pravdu náboŽen-
skjm fanatikum ani církvím. Nepňitakává však ani ,,dětem světa.. - lidem
uzavien1im do soukrorrrého zájmu. Klidná spokojenost liď oddanfch
kďdodenní činnosti i bezos'tyšaost a pŤÍživnicwí Manči Pešavové, vyzna-
vačky zásady ,,tedkejc platěj jenomej penÍze.., piedstavují v románi pÓl
platné životní praxe, součást ávota' kterf ritočí na,,dfti ducba.. a tlačí je do'
defenzívy. PÍesto závěr románu naznačuie, že v daoém prostÍeď 

"ouJáziuanáb'oženské odpaďictví, v raz nepoddajnosti a vzdoru.
Ústčední postava románu Drášar (é. rsro) ie zfuoverl ,,dítě ducha..

a ,'dítě světa... Poličskf rodák J. J. Michl-Drašar vystuduje o" koě".,
má ctižádost pokračovat v Jungma''ově Historii literatury české, bjt
národním buďtelem. Ale touží také po plném ,,piirozeném štěstí;, po
Ženě a roďně. Z tohoto napětí těží Nováková vfjimečnf obraz obrozenské-
ho literáta. Michl netrpělivě čeká, že rok 1848 zlomí také pouta, jimiŽ
katolická církev svazuje své služebniky. Když padne tato o"aei., 

"íit.'i.na svou pěst vymanit se z nenáviděné církve, hledá pomoc a pťímluvu také
u Jana Kollára. Bezradnj', všemi opuštěn}i a mnohokrát oklamanf pčijde
Michl na nejzapadlejší vesničku svého rodného Pofičska. Bieziny 

-ho 
prii-

mou laskavě, tesničané si váží kaŽdé sebemenší službn kterou jim ,, u&nej
pan Drašar.. prokáže ve chvíli vykupování z roboty. Josef Justjn tuti"t,t 

"zdo konce svého života nepňijme zapadlou vesničku l"to 'ue nejvlastneist
pťrsobiště. Nedokáže rezigrr'ovat na svou mladistvou ctižádosi vědecky
tvočit a uplatĎovat se v měňítku celonárodním. Když navíc Josefka Madě-
rová, první a poslední něžná a oddaná Drašarova láska, zemče pii porodu,
sklÍčenf muŽ se vrhá do erotickjlch dobrodružství. Jen pňíroda urovnává
ieho rozrušenou mysl, rozmnožuje a prodlužuje 'etro chviie štěstí a posléze
se staae častnÍu svědkem a nepčímjm komentátorem jeho ztroskotáni.
To když si Drašar dozná watkost a nepevnost takového,,pťtozeného štěstí..
a vyčítá si' že byl ,,chabj', sobecky bojovník... Umírá v Lrajní nouzi v nej-
chudším pťístěnku bfezinské chalupy. Jeďně chápavá ričast i ricta Biezin
provází ho až za hrob.

Z romanticlcjcb počátkir se Nováková propracovala kolem r. 1890
k reďismu. Nechtěla však pčijímat skutečrrost jako 't"u; vlastní veiejná
činnost a afuosféra 90. let nabitá hledáním volofch cest pro člověka, spo.
lečnost i umění v ď podporovďy sympatie k ,,pietvofuiíci činnosii..,
k lidem, ,,kteňí jsou doby své víliimkou' aouy;ine pak piedzvěstí... V lido-
vém Životě vj'chodočeském vyhledávala a srry- umenim tvoŤila postavy,
které isou ''sJmtézou ideálu a re^lity... Nad autorčinjn uzavÍenjm žiuot"-
konstatovala Marie Majerová, Že tímto poietím jeďnce v lidovém světě se
Nováková oďišila od ,,sboru realistickfch povídkáňťr.. a uvedla vesnickf
román do nejtěsnější blízkosti moderních uměleckj'ch snah.

Jan opolskÝ
/r875-1942/

Básník, jenž se svfmi prvními sbírkaml zaÍazuie mezi symbollsty
a v ce|é své da|ší básnické tvorbě l v drobnfch lyrickfch prÓzách
zrlstává poplatnf atmosféňe sk|onku 19. sto|etÍ.

Naroďl se 15. 7. |875 v Nové Pace v rodině advokátního riiednÍka.
Ve svém rodišti také prožil většinu Života: ve čtrnácti letech, když vychoďl
měšťanskou školu, začal pracovat v packé mďíiské dílně v. Kretschmera,
která čemeslně vyráběla obrazy svatÍ'ch, krajinky, zátiši a portréty. Zde
pirsobil téměi &vrt století. Pak se stal riŤedníkem textitď továmn která
začátkem 20.|et pťenesla své sídlo do Prahy; sem s nÍ pňešel i opolskÝ.
V Praze zťrstal až do smrti 20, 5. L942.

Dílo Jana opolského tvoií 11 básnickfch sbírek a asi 16 litlÝch knížek
drobnfch prÓz. TéměŤ všechny jeho práce vycházely v malfch nákladech'
často jako vzácné bibliofilské tisky, a jen málokdy se dočkaly druhého
vydání.

Prvními ďemi sbírkami básní, rydanÝmi na zlomu 19. a 20. stoletl
v ročrrích odstupech (Stlět vnutnllch, L899., Klehání, |900; Jeily a léhy'
l90l), vstoupil opolskÝ do české literatury jako básník symbolistického
ladění, piíbuznÝ J. Karáskovi a K. Hlaváčkovi. I z jeho veršťr vane nos-
tďgie a smutek, neboť tématem tu bjvá pomíjivost života i věcí' bezritěšnost
světa a jeho nepozrratelnost. K syrrrbolizováď duševďch stavŮ plynoucích
z této ctunurné atmosféry i ze společenské nezďazenosti a vyděděnosti
básník leckde využlvá pŤírodních motiv{r svého ádumčivého podkrkonoš-
ského kraje, zvláště v pozděiší sbírce .tlory, doly a lesy (1931), dále i látek
z historie a kosmu. Právě v těchto souvislostech se o něm často hovoňilo

iako o romantikovi, kterr. utíká ze skute&ého života do sntr a iluzí a v nich
htedá a nacházi zdroi své lyriky a svého poetična.

I když po prvníctr tčech sbírkách pÍišly s léty dďší, dokonce i satirická
sbírka .ÉIrsr ironie a satiry (L9Lt) pťevážně antiklerikálního zaměčenI,
ztrstává obraz básnÍka opolského stále tj,ž, tak jak se pčedstavil už na
počátku tvťrrčí dráhy. Jeho hudební verš je snad časem |eště propracova-
''eisi, ui.t.'o^ěiší' avšak v základním charaktenr se nerrrění. To platí i o jeho

metďorách a epitetech, ve kter.fch dobová kritika shledávala podstatnf

znak básníkova uměnÍi vywáčeií bohatou dekorativnost ieho lyriky, která
se však někdy ocitá aŽ na sarné hranici verbalismu.

opolského prÓza, která vysďídala poezii a vycMzela zhruba uprostied
jeho téměf čg icetileté literfuní činnosti, pŤerostla v počtu svazkt tvorbu
básnickou, ďe mezi těmito oblastmi ve skutečnosti neexistuje ostrÍ pieděl.

I v prÓze totiŽ zťrstal opolskÝ lyrikem. Tvoiil vesměs drobné ritvary' iež
vycházely pod charakteristicklmi názvy jako Kresby uhlem (L901)' Muka
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'životem. Starf Kvapil, sklÍčenf rozpaden sektn neutěšenjm stavem české-
ho veťe'ného života, vlastní chorobou a bezoiledno'tr 

"" 
't'*y '*o"'

domácnosti, končí jako sebewah. Pies všecku hoŤkost, t.oa-p.ua"i,,ae.i
ducha.. na jejich cestě za poznáním, Nováková nedávíza p'*a., nauázen-
skjrn fanatikirm ani cítkvím. Nepňitakává však ani ,,děterrr světa.. - lidem
uzavŤenjn do soukromého zájmu. Ktidná spokojenost liď oddanfch
kaŽdodenní činnosti i bezostyšnost a pčíživnictví Manči Pešavové, w7na-vačky zásady ,,tedkejc platěj jenomej peníze.., pÍedstavují v románi pÓt
platné životní praxe, součást života, kterf ritočÍ na ,,děti ducha.. a tlačí ie do'
defenzívy. Píesto ávěr románu naznafuje, že v daném prostčeď nově áživá
náb-oženské odpadlictví, vjraz nepoddajnosti a vzdoru.

Ústčední postava .o.áno Drašar (ě. rsro) je zárove ,,ditě ducha..
a ,,ditě světa... Poličskf rodák J. J. Michl-Drašar vystuduje na kněze,
má ctižádost pokračovat v Jungmannově Historii literatury české, bjt
národním buďtelerrr. Ale touží také po plném ,,piirozeném štěstí;, po
Ženě a roďně. Z tohoto napětí těží Nováková vÝjiméčnÝ obraz obrozenské-
ho literáta. Michl netrpělivě čeká, že rok 1848 zlomí také pouta, jimiŽ
katolická církev svazuje své služebníky. KdyŽ parlne tato ''"dě;., usiluje
na svou pěst vymanit se z nenáviděné církve, hledá pomoc a pťírrluvu také
u Jana Kollára. Bezradnj', všemi opuštěn!' a mnohokrát oklamanf pŤijde
Michl na nejzapadlejší vesničku svého todného Poličska. BÍeziny rro plii-
mou laskavě, vesničané si váŽí kaŽdé sebemenší služby, kterou jim ,, učenei
pan Drašar.. prokáŽe ve chvíli vykupování z roboty. Josef Justln Mi"n az
do konce svého Života nepiijme zapadlou vesničku jako své nejvlastnější
pťtsobiště. Nedokáže rezigrrovat na svou mladistvou ctižádost vědecky
tvoŤit a uplatĎovat se v měčítku celonárodním. Když navíc Josefka Madě-
rová' první a poslední něŽná a oddaná Drašarova láska, zemie pii porodu,
sklíčenj.muŽ se vrhá do erotickj'ch dobrodružství. Jen pňíroda urovnává
jeho rozrušenou mysl, rozmnožuje a proďužuje jeho chvíle štěstí a posléze
se stane častn1im svědkem a nepňírnjn komentátorem jeho ztroskotání.
To když si Drašar dozná watkost a nepevnost takového,,pŤirozeného štěstí..
a vyčítá si' že byl ,,chabj', sobec\f bojovník!.. Umírá v krajní nouzi v nej-
chudším pťístěnku bÍezinské chalupy. }eďně chápavá ričast i ricta Bťezin
ptovází ho až za hrob.

Z romanticlcj'ch počátkťr se Nováková propracovala kolem r. 1890
k realismu. Nechtěla však pŤijímat skutečrrost jako stav; vlastní veŤejná
činrrost a atrrosféra 90. let nabitá hledáním volnfch cest pro člověka, spo.
lečnost i umění v ď podporovaly sympatie k ,,pŤetvofující činnosii..,
k lidem, ,,ktďí jsou doby své vjjimkou, doby jiné pak piedzvěstí... V lido-
vém životě vj'chodočeském vyhledávala a sqim umenim tvoiila postavy,
které jsou ''syntézou ideálu a reality... Nad autorčinjm uzavčen m životem
konstatovala Marie Majerová, že tímto pojetím ieďnce v fdovém světě se
Nováková oďišila od ,,sboru realistickÍ'ch povídkáŤťr.. a uvedla vesnickjl
román do nejtěsnější blízkosti moderních uměleckÝch snah.
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Jan opolskÝ
/r875-19+2/

Básník, jenŽ se svfmi prvními sbírkami zaÍazuie mezl symbo|isty
a v ce|é své další básnické tvorbě l v drobnfch lyr|ckfch prÓzách
zŮstává pop|atnf atmosféŤe sktonku l9. sto|etí.

Narodil se 15. 7. 1875 v Nové Pace v rodině advokátního riiednÍka.

Ve svém rodišti také proŽil většinu Života: ve čtrnácti letech, kdyŽ vychodil

měšéanskou školu, začal pracovat v packé malíŤské dílně V. Kretschmera,

která Ťemeslrrě vyráběla obrazy svatj'ch, krajinky, átiší a portréty. Zde

pťrsobi| téměč čtvrt století. .Pak se stal ričedníkerrr textilní továrny' která

začátkem 20.let pťenesla své sídlo do Prahy; sem s ní piešel i opolskf.

V Praze zťrstal až do smrti 20.5. L942,
Dílo Jana opolského tvočÍ 11 básnickfch sbírek a asi 16 ritlfch knížek

drobnÝch proz. .IleměÍ všechny jeho práce vycházely v malfch nákladech'

často iako vzácné bibliofilské tisky, a jen málokdy se dočkďy druhého

vydání.
Prvními tiemi sbírkami básní, vydanfmi na zlomu L9. a 20. století'

v ročních odstupech (Svět smutnlch, L899; Klek ní, |9o0; Jeily a léh\/,

1901), vstoupil bpolskj' do české literatury jako básník symbolistického
ladění, piíbwnf J. Karáskovi a K. Hlaváčkovi. I z jeho verštr vane nos-

talgie a smutek, neboť tématem tu blvá pomíjivost života i věcí, bezritěšnost

svě1a a jeho nepoznatelnost. K symbolizování duševďch stavtr plynoucích

z této ctrmurné atmosféry i ze společenské nezďazenosti a vyděděnosti

básník leckde využívá pŤírodních motivir svého ádumčivého podkrkonoš-

ského kraje, zvtáště v pozdější sbírce hÍory, doty a lesy (1931), dále i látek

z historie a kosmu. Právě v těchto souvislostech se o něm často hovoťilo

iako o romantikovi, kteÚ utíká ze skutečrrého života do sn{r a iluzÍ a v nich

hledá a nachází zdroj své lyriky a svého poetična.
I když po prvních tňech sbírkách pňišly s léty dďší, dokonce i satirická

sbírka ÍÍrsr ironie a satiry Q9L|) pťevážně antiklerikálního zaměčení,

zŮstává obraz básníka opolského stále tj'ž, tak iak se piedstavil uŽ na

počátku tvťrrčí drá'try. teho hudebď verš je snad časem ještě propracova-

něiší, virtuÓznější, avšak v základním charakteru se nemění. To platí i o jeho

metďorách a epitetech, ve kterj'ch dobová kritika shledávďa podstamf

znak básnikova umění; vywáiejí bohatou dekorativnost jeho lyriky' která

se však někdy ocitá až na samé hranici verbalismu.
opotského ptÓza, která vystiídala poezii a vycházela zhruba upÍostčed

ieho téměf čtyčicetileté literární činnosti, pierostla v počtu svazkŮ tvorbu

tá.,,i"koo, alé mezi těmito oblastmi ve skutečnosti neexistuie ostrf pňeděl.

I v prÓze totiŽ zťrstal opolskf lyrikem. Tvoňil vesměs drobné riwary' jež

vychazely pod charakteristickjmi názvy iako Kresby uhlem (|907), Muka
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a- zddní (l92|)' Malé prÓzy (1926), Medailénky (|927), VIry i uta (tg28),
Miniatury (1930)' Hranolem kťišťdlu (posmrtně 1g4q. v.']uhl"," s dobo-
v mi tendencemi šrámkovské generace, která rozkládá syŽetovou linii ve
prospěch impresionistického líčenÍ, neobjevuje se v těchtt prÓzách ďalog
ani epickjl pfíběh; jsou to statické, jakoby malíiské obtai.y, zachycující
prchavé okamŽiky, vnitfuí chvění věcí, náladu krajiny ''"bo imp."ši ,o"-
poutan1ich živltr a davov1 ch scén. Ne náhodou se v nich často sičetá'/áme
s motivy stčedověk1ich umělcri, mďíŤu miniatur i nástropních maleb,
kovotepcťr a zlatník'rr, sochaŤťr i tvťrrcťr tapisérií, ktečí všichni s dokonďou
znalostí materiálu, pečlivou technikou a s nekonečnou trpělivostí tvočili svá
díla nikoliv pro krátkodecb! život, ale pro celé pčiští g.*""". Jako by tím
chtěl opolskf znovu a znovu symbolizovat své vlastni risilí, které spočívalo
piedevšÍm v soustčeděném vypracovávání detailfr.

František Palack
/1798-1876/

Historik a politik, autor Dějin národu ěeského. Krásné literatuňe
se věnoval pňíležitostně jako kritik a teoretik, k jejímu prospěchu
směňova|a i ieho činnost ku|turně organizační 

" 
p"i." 

"yd"".t"!.t.á.
Narodil se 14. 6. 1798 jako syn evangelického faráče-písmríka v Hod-

slavicích, poblíž památného Radhoště. Stud,oval na evangelickém gymnáziu
v Trenčíně a na bratislavském lyceu (tam se spčátelil-s p. J. šararitem
a J. Kollárem); v Bratislavě také ukončil teologicko-filozofickf kurs. Stal
se pak vychovatelem v rirzn ch zemanssfch rodinách na Slovensku a
v Uhrách. Y r. t823 odešel do Prahy, kde se jako Žák J. Dobrovského věno-
val ve službách hraběte F. Šternberka archívní a rodopisné práci. Podnikl
několik cest po domácích i zahraničních archívech a knihovnách (Německo,
Itálie, Francie, Šqfcarsko), na nichž si nejen rozšíiil pňehled po historic.
kj'ch pramenech, ale získal i metodologické zkušenosti. Ty pak uplatrloval
ve vlastní práci historické; r. 1838 byl jmenován zemsk1im histori.ografem.
V r' 1848 stál v čele liberálního tábora, byl členem Ňarodního 

*ui,uo.

a pňedsedou Slovanského sjezdu. Po revoluci byl nucen vzdát se věškere
činnosti. V 60''letech stanul opět v čele buržoazní politiky. Jeho politic-
kjn ideálem (formulovan m v ivazelilea sttitu rakouskéhi, e. rsoi) uyto
zachovat Rakousko jako monarchistick1i státní a hospodáŤsky celek a pie-
měnit je ve federativní stát umožrlující rovná politická 

" 
oa,od,,i p.au"

všem národťrm. Po rakousko-uherském vyrovnání r. 1867, které prakticky
potwdilo neuskutečnitelnost jeho politickjlch koncepcí, ustoupil z politic-
kého života a věnoval se jen vědecké práci. ZemÍď- v Ptaze 26. 5. 1876,

HlavnídznamPďackéhojevprácidějepisecké.PovytrvďémpÍamen-
ném studiu a ďlčích pracich, po prťrpravnj,ch německy psanfch Dějindch

česhé slooesno.sri (které zťrstaly v rukopise) a po kritickém vydání souboru

kronik StaÍí letopisooé češti oil r. 1378 do r. 15-27 pŤistoupil k široce založe-

i,Ím pětiďlnÝnr Dějinán národu českého o Čecfuich i o Moraaě. Souvisle

'írie*y obraz neroaních osudfr je v nich doveden od nejstarších dob až

ďo,. izo.Vycházely od r. 1836 německy, v l. 1848-76 česky; pouze první

díl psal Palackf německy, ostatní německé s1a1kv byty pťekládány z české-

t'o *igi"ar". 
-PalackÝ 

čtrtet timto dílem, iak píše v vodu, ,,posloužit

milovanému národu svému věrnj'm obrazem minulosti jeho, ve kterémžto-uvl"r." 

" 
ztcad|epoznal sebe sám a vzpamatoval se v tom' čeho mu potÍebí

/,i... v" uyprávě8sky hodnotnj,ch, a proto i čtenáŤsky píitažlivfch Dějinách

i" *r"a o minutyctr děiích poďožen pňedstavou o smyslu historického
,'y""i""op",*p.ktivnímvjznamučeskénárodníexistenceprokulturnl

".poíi.i"ti, 
stav Ewopy. Poďe tohoto filozofického po|etí se uskutečĎoval

aeiinnÝ vÍvoj eesteho národa zápasem mezi živlem slovanskj'm a ger-

má,,.tí*, ti. v podstatě mezi demokratismem a feudální organizovaností.

vminutostiznamenalčeskj'národnejvíce,kdyždovedlvpraxiprosazovat
a hájit svobodu společenskou a svobodu svědomí: proto vidí Palackj'vrchol

dosavadních eesti,cn děiin v husitství. V budoucnosti je irkolem českého

národa prostťedkovat slovanskÍ' demokratismus ostatnímu světu, a pÍispět

takksyntézehodnot,kvyššímustadiuspolečenskéhoživotavEvropě.
PalackéLo Děiiny byly oporou českého národního hnutí'tím, !e i.eh9 sou-

dobou ideologii promítaiy do děiin, zdťrvodůovaly ii děiinnÍmi sku1eč-

nostmi a že danou minulost národa vysvětlily iako záruku jeho Žádané

budoucnosti.Sv!,mpoietímnárodníchtradicovlivnilyveškeréčeskéumění
19. století včetně literatury.

Za studií v Bratislavě uya* *uaí' Palackjl s P. Šafďíkem spis Počdtkoz:é

česhého bdsnictzlí, obzol šiě prozÓdie (1818). Vystoupili tímto dílem proti

Josavadní pŤevaiující uasnicte praxi, zvláště proti poezii Puchmajerovj'ch

almanachtr, a spolu se svjm požadavkem ,,vznešené.. poezie prosazovali

i poz"a""& časoměrné prozodie (tj. zhruba zásadu, Že v českém básnictvl

*a uj,, nositelem veršového rytmu stňídání ďouhfch a krátkj,ch slabik).

Tzv. prozodickj,spor, kterf byl tímto spisem vyvolán, byl časově prvním

velkjln generadním konfliktem uvnitň novočeské literatury. Nešlo piitom

1* o ro"amé názoty na prozÓdii, nfbrž také o sráŽku dvou odlišnj'cb

pr"d,."uopoezii,staršíklasicistickéanovépreromantické.Preromantická
io',""p"" ureiu pat tváťnost české kultury, i když se časomíra v českém

verši natrvalo neprosadila.
Veďe prakticŘych pokustr o ptrvodní básně, z nichž některé otiskl

v Počátcích, a o basnické pievody (Klopstock, ossian) věnoval se PďackÍ'

také teoretickfm otázkám ,,krášovědnjm.., ti. estetickfm. Y Piehkdu

aeittt n,a,,,,aay a její literaiury (č. L823) se obíral základními problémy

esietiky a jeií vědní soustavy. V rozpravě Kr soaěda čili o krdse a uměni



P P
2r0 2LL

a zddní, (|92L), Malé prÓzg (t926)' MedailÓnky (Lg2?)' Vtry i túně (lg28),
Miniatury (1930)' Hranolan hťištdtu (posmrtně L94/])t. Y,J.,hl"," s dobo-
vjni tendencemi šrárnkovské generace, která rozkládá syžetovou linii ve
prospěch impresionistického líčení, neobjevuje se v těchtb prÓzách ďďog
ani epickf pňíběh; jsou to statické, jakoby rralÍťské obraiy, zachycující
prchavé okamŽiky, vnitční chvění věcí, náladu kraiiny nebo impreši roz-
poutanfch živltr a davovj'ch scén. Ne náhodou se v nich často siťetáváme
s motivy stiedověk ch uměIc{r, malíňu miniatur i nástropních maleb,
kovotepcťr a zlatník'..t, sochďtr i tvťrrcťr tapisérií, kteĚí všichni s dokonďou
znalostí matetiálu' pečlivou technikou a s nekonečnou trpělivostí tvoťili svá
díla nikoliv pro krátkodech! život, ale pro celé piíští generace. Jako by tím
chtěl opolskf znovu a znovu symbolizovat své vlastní risilí, které spo8ívalo
pŤedevším v soustčeděném vypracovávání detailtr.

František Palackf
/1798-1876/

Historik a politik, autor Dějin národu českého. Krásné literatuÍe
se věnovaI pÍíležitostně jako kritIk a teoretik, k lejímu prospěchu
směÍova|a i jeho činnost ku|turně organizační a p"á." 

"yd.""t"I'ra.
Narodil se 14. 6. 1798 jako syn evangelického faráťe-písmri&a v Hod-

slavicích, poblíž památného Radhoště. Studoval na evangelickém gymnáziu
v TrenčÍně a na bratislavském lyceu (tam se spčátelil s P. J. šát"rit"*
a J. Kollárem); v Bratislavě také ukončil teologicko-fitozofickj,kurs. Stal
se pak vychovatelem v rtrzn ch zemanskj'ch rodinách na Slovensku a
v Uhrách. V r. 1823 odešel do k"hy, kde se jako žák J. Dobrovského věno-
val ve službách hraběte F. Šternberka archívní a rodopisné práci. Podnikl
několik cest po domácích i zahraničních archívech a knihovnáih (Německo,
ItáIie, Francie' Švj'carsko), na nichŽ si ne|en rozšíňil pčehled po historic-
k;fch pramenech, ale získal i metodologické zkušenosti. Ty pak uplatrloval
ve vlastní práci historické; r. 1838 byl jmenován zemsk m historíografem.
V r. 1848 stál v čele liberálnÍho tábora, byl členem Národního uyuo.
a pčedsedou Slovanského sjezdu. Po revoluci byl nucen vzdát se věskere
činnosti. V 60. letech stanul opět v čele buržoazní politiky. Jeho politic-
kjm ideálem (formulovanjm v tlvaze Idea sttitu rakiuskéhi, e. raoi; uyto
zachovat Rakousko jako monarchist.ickj' státní a bospodáiskf celek a pie-
měnit je ve federativní stát umožĎující rovná politická a nfuodní práva
všem národťrm. Po rakousko-uherském vyrovnání r. 1867, které prakticky
potwdilo neuskutečnitelnost jeho politickfch koncepcí, ustoupil i politic-
kého života a věnoval se jen vědecké práci. Zemťel v Ptaze 26. 5. |876,

Hlavní vjznam Palackého ie v práci dějepisecké. Po vytrvďém pramett-

ném studiu a dílčícb pracích, po lrtrpravnych německy psanj'ch Dějindch

česhé slooesno.sri (které zÍrstalí v rukopise) a po kritickém vydání souboru

kronik Staží letopisozlé ěeští oit r. 1378 ilo t 15-27 piistoupilt široce^založe-

njm pětidilnyur Dějiruim n rodu českého zl Čecfuich i, o Moragě. Souvisle

'í'ril.'i'y otraz neroaních osudÍr je v nich doveden od nejstarších dob až

ďi,. zo.Vycháze1y od r. 1836 německy, v 1. 1848-76 česky; pouze první

árr p'"r Pahclf německy, ostatní německé':"ky byly piekládány z české.

r ,oo, ig ioa, ' . -Pa lackÝ"n.et . i* .odí lem, iakpíševr ivodu, , ,pos loužit
^ito\,"Ie*o národu svému věrn1im obrazem minulosti ieho, ve kterémžto

il.'.n.;;"Jle poznal sebe sám a vzpamatoval se v tom' čeho mu potŤebí

iái l v" uvp'ávěisky hodnotnj,ch, a proto i čtenáŤsky pŤitažlivfch Děiinách

i" wtr"a o minulÝch děiích poďoŽin pňedstavou o smyslu historického

l,wJi" 
" 

o p.,,p.Řtivním vfznamu české nIírodní existence pro kulturnl

"'poíi,i"ti, 
.t.u n*opy. Poále tohoto filozofického poietí se uskutečĎoval

áe;i"'y v,yvoj českého národa zápasem mezi živlem slovanskjm a ger.

;á"-kj,*; tj. v podstatě mezi demokratismem a feudální organizovaností.

í *i,,.,ro.,í 
"namenď 

českj' národ nejvíce, když dovedl v praxi prosazovat

" 
ia;it ,uouoau společenskou a svobodu svědomí: proto vidí Palackf wchol

áosavadnich eest<5,cu děiin v husitství. V budoucnosti je rikolem českého

naroda prostiedkovat slovanslcf demokratismus ostatnímu světu, a pťispět

i"t t .yo,e"e hodnot, k vyššimu staďu spo1ečenského života v Evropě.

PďackéLo Dějiny byly oporou českého náro.in{ho hnutí tím, že jeho sou-

dobou ideologii promítjy do děiin, zdťrvodĎovaly ii děiinnÍmi sku1eč-

nostmi a že danou mln.,io,t národa vysvěttily iako záruku ieho.žádané

i.,ao,l"oo,,i. Svjm pojetím národních tradic ovlivnily veškeré české umění

19. století včetně literatury.
Za stuďí v Bratislavě uya"t *uai' Palackjl s P. ŠafaŤíkem spis Poědtkoz:é

česhého básnictzlí, ou,,i,ista prozÓilie (1818). Vystoupili tímto' dílem proti

Jo*"u"a"r pievažuiicí ua'"i"te praxi, zvláště proti poezii Puchmajerovfch

almanach{r, a spolu se svlm požadavkem ,,vznešené.. poezie prosazovďi

i poz"a"u.i časoměrné prázodie (tj. zhnlba.zásadu, že v českém básnictvt

má bjt nositelem ,,.ršo-,,ého rytmu stčídání dlouhfch a krátkfch slabik).

Tzv. prozodickj,spor, kterf byl tímto spisem vyvolán, byl časově pToí'''

;"lkÝ- generačním konflittem uvnitŤ novočeské literatury. Nešlo pňitom

ien o rozdílné názoty ia prozÓdii, nfbrŽ.také o srážku dvou odlišnÝch

pčedstav o poezii, starší HÁicistické a nové preromantické. Preromantická

koncepce určila pak tváčnost české kultury, i když se časomíra v českém

verši natrvďo neprosadila.
Veďe praktickÝcu pokusir o ptrvodni básně, z nicbŽ některé otiskl

v Počátcích, a o uasniátJ pievodí (Klopstock, ossian) věnoval -se-PalackÍ'
také teoretict<ym otaxem ,,krasovědnÍm..' ti. estetickÝ*: Y Pž1|teilu

iijin p,a,o,tiy o i,jl iteraí,ry (č. |823) se obíral základními problémy

estetiky a iejÍ vědní .o".i"uv. 
-v 

'o"p'"ue Krtisolsěd'a čili o krdse a uměnl
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(č. 1827) rozveď vlast1í teorii ,,estetiky filozofické..; obě stuďe i iiné drob-
nější stati jsou naše prvnÍ ptrvodrrí vědecké práce esteticke 

"m.".-Ý 
futi

kách sledovď Palackf í českou vědeckou tvorbu a v pčíležitos*Ý"r' p*
sudcích beletrie se často zamfšlel nad závažnlmi obecnfmi pioure*v
české literatury, iako byl vztah umělé poezie k folklÓrní pr'"i, ."z"""
vzniku tragédie s látkou ze soudobého českého života, ue""a i.*ai''o.tv historické povídce apod. Česky psané stati tohoto druhu vyáal kr,ižně
v trojdílném Radhostu (18?1-73).

o českou literaturu se Palackf zaslouŽil také jako organizátor kulturního
života. Z pÍánl soustčedit kolem nově založeného Nerodntho muzea (1818),
centra vědecké a literární práce (Palackf byl jeho tajemnlkem), celf duchov.
ní kvas v národě, vyplynul i jeho náwh na vydávání českého a nimeckého
Casopisu Společnosti vlastenského muzeunn u Čechdch. Palack;il se stal iehoprvnín redaktorem a poďe jeho píedstavy měl bjt časopis 'akj;isi
'rafijemi..,které ukazují čas na hodináchnárodnÍ kulturna poaavat vs..L*-
né svědectví o tom, co podnětného se v ď děie. V obrození měl Muzejník
(jak se časopis běžně aazlvá) vj'znam i pro literárnl život., otiskoval pŤelo-
ženou i pťrvodď poezii, kritiky a literárněhistorické stuďe. Českf časopis
vycbázl od t. L827 s pozměrlovanlni názvy dodnes; německf zanikl
r. 183l. Palackf se ričastnil i zakládání Matice české (l83l), pod'ik,, p,o
vydávání vědecké literatury, a svatoboru (1862), podpťrrnéto spolku čes-
k;fch spisovatel{r.

Vjrazná osobnost F. Pďackého vyrostla takčka v legendárď postavu
.otce národa..; bylo tedy symbolické, že právě on položii r. 1868 základní
kámen ke stavbě Národního divaďa.

Josef Boleslav Pecka (Strahovskf)
/ I849-1 897 r

Žurnatista a básník' pÍedstavite| první generace dělnickfch autorŮ
spjatfch se založením sociá|ně demokrátické strany. Tvírce
známfch dělnickfch básní a písní.

S1m' tkalce, narodil se 19. 9. tr849 v Praze na PohoŤelci. Pracoval jako
slévač a tkaďec. od mládí se sám vzdělával a četl socialistickou literaíuru
^ bY se ričastnil politickfch zápasťr. Cetf život i svou literární činnost
spojil s dětnicklm hnutím a poďlel se rovněž na zakožen7 české sociální
demokracie v r. 1878. Psď do rťrznfch časopisťr a kalendáťťr vydávanfch
pro děIníkn stal se členem tedakce oeni&ilcrr fistťr a L tátq zatLzil
s L. Zápotockfm první samostatné dělnické noviny Budoucnost. Potom
opět vstoupil do redakce obnovenj'ch Dělnickfch listťr, pťešel s nimi do

vídně (1881), kde se dostal pod vliv anarchistického radikďismu. V protl-

socialistickém procesu vedeném v Praze byl odsouzen na 14 měsícú za to'

z" ,,'toz.''i- a rozšiŤovánlm rozličnfch socialistickfch pÍsní a básní'

,áiÁe", p1sné Vz|n1ru, bratči, doba ozchdzl a básně Jméno královské, porušil

,,i"t" t 
"í.ďi... 

Po propuštění (1884) pracovď ještě krátce iako novináň

u n*e, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok ftato, za stupĎované perzekuce,

odjel áo SpojenÝch státťr, stejně iako další literárně činní pčedstavitelé

děínického hnutí] 1N. zoula, L. Kochman, F. J. Hlaváček). Snažil se i na-

áale ptrsobit politicky a byl členem rtrznfch redakcÍ. ZemÍe| 25.7. |897

v Chicagu.
Pecka-patií mezi p5{rkopníky revolučnl žurnalistiky. Do rŮznfcb novin

" 
J",opi'i pňispíval články, verši a povídkami, vŽdycky orientovanfmi na

dělnicie etenaie. Nové pojetí literatury ve vztahu k dělnickému hnutí

uytozit u tlvaze (Jměn! a socialismus (č. 1880); zdťrrazĎoval poďebnost

t<ítturv pro sociďismus a uvědomoval si, že teprve v novj'ch podnrÍnkách

spoleeenstÝctrbudemocivznikatuměntodpovídaiícískutečnlmzáimÍm
lidu.

pňedevsimbyl].B.Pecka(StrahovskÝ)známÝčetnjmirevolučníml
pr"re*i, iez veďv dělníky k tčídnímu vědomí a udržovaly revolučn|

oanoau''i" Hlavním námětem jeho veršťr byla bída a perzekuce prole-

.",ia.,' (napi. Mserl Ve aězatl) a potom myšlenka revoluce a politického

boje za.společenskou rovnost a spravedlnost. Nejpťrsobivější formou této

po""i. uvr" píseit, bud skuteěně zp|vaná, na lidové a zlidovělé meloďe'

.,.bo ,..itou* á, a|e vždy počítaiící s pšímjm agitačním ričinkem. Peckovy

písně, hojně užívající ustálenj'ch symbolickfch obraztr (okovy' pfapof'

otrok- atd.), usilovaly o jasnou srozumitelnost, o jednoznačnost myšlenek

a o silné citové pťrsobení. Často si brďy motivy ze života proletáitr, oslavo.

vďy lidskou piáci, vycháze|y z aktuálních událostí dělnického hnutí

eánzspa komuna) a utočily iroďí a satirou proti buržoazii (Staročeskll

),ostanec). TlumoÉily kolekiivní hněv, revoluční nálady, víru ve vítězstvÍ

<l,tdi pitat, ien neiouÍej). Žily ďouho na politickfch schťrzích a demon-

stracích a šííily se v opisech.
K vydání Peckovfch básď došlo aŽ posmrtně v Chicagu v neriplném

souboru Sebrané bdsně (|899). Ve Spojenfch státech byl rovněž vytištěn

PeckouuspoiádanÝZpěvníhčesklchilětnicklchpísní(I887),zachovávaiící
většinou poďe pamětistarší texty a verše dalších dělnickfch básníkťr' ktečÍ

emigrovali do AmerikY.
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(č. 1827) rozveď vlastni teorii ,,estetiky filozofické.o; obě studie i jiné drob-
nější stati jsou naše prvnl pfrvodní vědecké práce esteticke 't.L.ál r.'i.i
kách sledovď Palackf i českou vědeckou tvorbu a v pŤttezitosáj,"í p*
sudcích beletrie se často zamfšlel ttad, závažnlmi obecnymi píoure-v
české literatury, jako byl vztah umělé poezie k folklÓrní iísni,. moŽnost
vzniku tragéďe s látkou ze soudobého českého života, větá pravdivost
v historické povídce apod. Česky psané stati tohoto druhu ,,yáa uiz,,e
v trojdíIném Radhostu (l87l-73).

O českou literaturu se Pďackj'zasloužil také jako organiátor kulturního
Života. Z pÍánl soustŤedit kolem nově založeného Nerodního muzea (l8r8),
centra vědecké a literární práce (Palackf byl jeho tajemníkem), celf duchov-
1i kvas v národě, vyplynul i jeho návrh na vydávání českého a nimeckého
Casopisu Společnosti tllastmshého ,nuzeum t Čechtich. Palack, se stal jeho
prvním redaktorem a poďe jeho piedstavy měl bjt časápis 'akÍmisi
-rafiiemi..,které ukazují čas nahodinách národní kultury," podďu"t us.,t"*-
né svědectví o tom, co podnětného se v ní děje. V obrození měl Muzejník
(jak se časopis běžně nazyvá) vlzaam i pro literární život: otiskoval pč,elo-
ženou i pťrvodď poezii, kritiky a literárněhistorické studie. Českf časopis
vycház1 od' t. |827 s pozměĚovanlmi aázvy dodnes; německj zanikl
r. 1831. Palackf se ričastnil i zakládánÍ Matice české (l83l), pod'ik., p,o
vydávání vědecké literatury, a Svatoboru (L862)' podpťrrnéÍio spolku čes-
kj'ch spisovatelťr.

Yltaná osobnost F. Palackého vyrostla takŤka v legendárď postayu
,,otce národa..; bylo tedy symbolické, že právě on položil r. 1868 ákladní
kámen ke stavbě Národniho divaďa.

Josef Boleslav Pecka (Strahovskf)
/ t849-7897 i

Žurna|ista a básník, pňedstavitel první generace dělnickfch autorrl
spjatfch se za|ožením sociá|ně demokratické strany. Tvírce
známfch dě|nickfch básní a písní.

Syrr tkďce, narodil se 19. 9. 1849 v Praze na Pohoielci. Pracoval jako
slévač a tkaďec. od mláď se sám vzděIával a četl sociďistickou literaturu
a brzy se ričastnil politickfch zápasri. Cetf život i svou literární činnost
spoiil s děInickjm hnutím a poďlel se rovněž na za|ožen| české sociální
demokracie v r. 1878. Psal do rirznfch časopisťr a kalendáŤťr vydávanfch
pro dělnÍkn stal se členem redakce Dělnickfch listfr a l těla .o,tlzl
s I.. Zápotockjm první samostatné dětnické noviny Budoucnost, Potom
opět vstoupil do redakce obnovenfch Dělnickfch listťr, pŤešel s nimi do

vídně (188l), kde se dostal pod vliv anarchistického radikalismu. V protl.

sociďistickém procesu vedeném v Praze byl odsouzen na 14 měsícťr za to'

ze-,,složenim a rozšiiováním rozličnfch sociďistickfcb písď a básní'

)"iii"^ p1sně Vzhúru, bratŤi, iloba o zchdzl a básné Jméno krdloaské, porušil

,n.to t 
"í,ďi... 

Po propuštění (1884) pracovď ieště krátce iako novináň

u n'oe, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok nato' za stupůované perzekuce'

.ala áo SpoienÍch státtr, stejně iako dďš! literámě činní piedstavitelé

aeí,,i.teno mo.í:(N. Zoula, L. Kochman, F. l. Hlaváček). Snažil se i na-

dale ptrsobit politicky a byl členem ruznfch redakcí. ZemÍel- 25,7. 1897

v Chicagu.
Pecka-patií mezi ppťrkopníky revoluční Žurnalistiky. Do rúznfch norlin

" 
á,opi,i pňispíval elánky, verši a povídkami, vždycky orientovanjmi na

aebici<e čtenaie. Nové poietí literatury ve vztahu k dělnickému hnutí

"íiJir 
v Íyaze Unění á socialismus (č. 1880); zdťrrazĎoval poďebnost

tuttury pro socialismus a uvědomoval si, že teprve v novj'ch podmírrkách

'pot"e."'tÝ"t'budemocivznikatuměníodpovídajícískutečnjmzáimírm
tidu.

pňedevs imbyl t .B.Pecka(Strahovskf)známfčetnjmirevolučními
pt,ie.i, iez veďv dělníky k tiídnímu vědomí a udržovaly revolučnÍ

oanoauoi. Hlavním námětem ieho veršrt byla bída a perzekuce prole-

."iia.o (napč. báseĎ Ve zlězení) a potom myšlenka revoluce a politickétto

boie za.společenskou rovrrost a spravedlnost. Nejptrsobivější formou této

po""i. uvr" píseli, buď skutečně zpivaná na lidové a zlidovělé melodie,

,,.bo ,""itou*á, ale vždy počítající s piímfm agitačrrím činkem. Peckovy

písně, hojně užívaiíci ustálenj.ch symbolickfcb obraz{r (okovy' prapor,

ouot<ata.),usilovalyojasnousrozumitelnost,ojednoznačnostmyšlenek
a o silné citové ptrsobení. Často si braly motivy ze života proletáňtr, oslavo-

valy lidskou piáci, vycháze|y z aktuálních událostí dě1nického hnutí

eártzsna konlina) a ritočily íonií a satiÍoar. proti buržoazii (Staroěeskll

)osbnec). Tlumoéity kolektivní hněv, revolučrrí nálady, víru ve vítězství

?udj piua;, jen neiouJej). Žily dlouho na politickfch schtrzích a demon-

stracích a šíčily se v opisech.
K vydání pectorrÍctr básní došlo aŽ posmrtně v Chicagu v neriplném

souboruSebranébdsně(L}gg).VeSpojenfchstátechbylrovněžvytištěn
Peckou uspoÍádanf Zpianíh českllch dělnickltch písní (L887), zachovávaiícl

většinou poďe paměti.starší texty a verše dalších dělnickfch básníktr, kteň|

emigrovali do AmerikY.
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a dodnes občas vydávanÝ ie román |.nau\ 

stěta(1864), a to proto, že

il;ydl- ' sn,t.eneuo sociá{ntho Života českého ve 40. letech: laeslÍ

;;;*,,"eoy "" 
avota áenm. v pražské kartounce a ieiich živoÍení

i zrod ávelrréuo ooporu vedoucího t oie*i suojtr. Tyto stránky měly
,,íÁÁ 

za,jtciho dotomentu. Ovšern epické iešení (navíc motivované

i# 
.*'-' 

a iepravaepodobnjmi ápletkami), konečnj',,smír.. vykoupe.

"íln"i.i* 
dětí nepiáiJgij'ch otct'' i:' "Í"oí, 

stejně iako jsou utopické

;J.;'"- náwhy, iak ulehčit ridělu dělnictva. Děiová osno:a'.- sleduiícÍ

ila ttace iutaze se však, Že ie odhozenj'braběcí syn), ienž pficMzí

v zoďďswí do Prahy 
" 

po'*p"e se stává ry"í. 
českfm uvědoměljmděl-

"rí.*, 
p""'aaa verono.anosti. Konečoě tietí, psychologicky nejpravď-veišt

iů;;.il;"- ao, Panr Íabrihantad (1867) Ťeší Da běŽném milosmém pŤíbě.

il" p."ir.-*iku manŽelství a ieho nerozlučitelnosti. Tyto tči prÓzy s ne-

i"'á"" 'i""uo', ,,,it.,ii.i-za tázdou cenu spojit časové morální a sociátn|

i'.urllv s efekmími zápletkami a s psychologickou kresbou, maií vfznam
-ni*'i"tv 

' vytváŤely - spolu s prÓzami Sabinovlmi - základy českého so-

ciálního románu.

Rudolf PokornÝ
/ t853-1887 /

Básníkruchovskéhosměru;vevtasteneckfchveršíchivep|ce
idrlrazřova| Ěasové záimy a národní a stovanské náměty.

v}'".i"a se podíIelÉ seznamování ěeské veÍejnosti se Slovenskem

a s ieho kulturou.

Narodil se 18. 4. 1853 v HeŤmanově Městci; po studiich Y 9T9.'
a v Pardubicích absolvoval obchodní školu v Praze. Po voienské služběstal

sevPrazeirÍedníkem(1876-78)astálevícsevěnovall iteratuie.Podílel
senaprácivUměleckébesedě,oa'.rszsbylspoluredaktoremhumoristic.
kého tfdeníku Paleěeh a pázději ieště načas i ieho politickoy1i|3tc

nili"ni s,,,n. Piispěl do 
.tčetího 

ročníku almanachu Ruch (1873) a

k ruchovcirm se pak hlásil i svou básnickou tvorbou. DuleŽitf byl několi

kerfPokornéhopobytnaSlovensku,kterésizamiloval:rozvíleltamŽivé
osobní styky' zeiména s J. M. Hurbanem, byl horlivjm propagátorem

česko-slovenskfctr motivrí, za|oži| Knihovnu československou (1881).

R. 1887 začal vydávat Áií"igl; ruské lyriky. V červnu 1887, krátce pied

smltí' nernoc"o 
" 

.o"opt",, , izaa| se redákce |alečka 
a pii!ď místo okres-

ního iajemníka v Libochovicích, kde 19. 9. 1887 zemiel.

Pokornf se pokladai pŤedevÍím za básníka. Jebo čemé lyrické verše

vyslovovaly pateticky a rétoricky vlastenecké nadšení a rozhoičení, vzdor

Gustav Pfleger MoravshÍ
/L833-1875/

Básník subjektivního zklamání a autor veršovanfch, dramatickfch
a proza|ckfch obrazrl ze života české spotečnosti, romanopisec
se zájmem o mravnÍ, národní a sociální problemattku.

Narodil se 27. 7. 1833 v Karasejně u Bystčice nad Pernštejnem. Po
brzké otcově smrti se pňestěhovala ro4ina do Prahy, kde Pfleger studoval
zprvu na německém malostranském a pak na českém Akademickém gym-
náziu, ďe pro nemoc školu nedokončil a stal se ričedníkem České spoŤitelny.
Krátce byl dramaturgem Novoměstského divadla (L86|-62), pozděii
novináŤen - psal lrlavně divadelrrí referáty do německého časopisu Politik
(l864.t868)' potom redigoval fejeton v Národním pokroku. ZemÍel
20.9. 1875 v Praze.

Ačkoliv byl l,fleger genera&ím vrstevníkem spisovatelir školy májově
a spolužákerr Nerudorrjm, nevystupoval s nimi litefámě a tozcháze!
gg g nimi i politicky konzervativními názory. Lišil se hned od počátku
rovněž jako básník: jeho lyrika monotÓnně vyslovuje bolest a rozčarování
a iejí ádumčivost se hlásí k čistě osobním podnětŮn. Ve sbírkách Dumky
(1857) a Cypťiše (1862) se obměrtují sentimentálně pojímané motivy nena-
plněné lásky a mlhavého žalu. Tuto svou uzavčenost do bludného kruhu
subjektivních citťr si uvědomoval sám Pfleger jako pŤekážku a vyrovnával
se s ní tím, že ji promítal mimo sebe, zpodoboval ji jako vlastnost básnickfch
hrdinťt. Hledď tak nadosobní vfchoďsko, nejprve ve veršovaném románě
Pan Vyšinskll (1858-59)' psaném poďe Puškinova a Lermontovova vzoťu
a zachycujícím prostieď vyšších společenskj'ch vlstev. Básník Vyšinskf,
typ ',zbytečrrého člověka.., ptožlvá v tomto prostÍedí své osobní alzné,
pojímané ovšem už ironicky. Veďe reďisticky kreslenfch scén p evládaji
v Pflegrově básnické povídce spíše polemické odbočky, afektovanrrst
a rozvláčrré popisy.

Úspěšnější byl Pfleger jako autor dramatick . Nikoliv však historickfmi
tragédiemi, nj'brž veselobrami, z njcbž zvláště aktovka Telegratn (|866)
ďouho byla oblíbenou hrou pro situační komiku vypljvajilcíze záměny osob
pči doručování telegrafické zptávy. Pflegrovy povídky a romány sice
nepňestávaly zrcaďit autoÍovy osobni problémy (líčí osamocené postavy
zraněné v citovj'ch vztazich), ale jejich základní konflikt, to jest svár lásky
a národní povinnosti a spor osobnosti a prostŤeď' měl širší platnost.
Hrdinové se liší od okolí, v němž žiil, a snaží se pirsobit na uskutečněnl
harmonického, jenže stále mlhavého a iluzomího mravního ideálu mezi
vyššími společensk1fmi kruhy. Nadšeného, pťecitlivětého a nerispěšného
zastánce vznešen1ich piedstav zělesnil Pfleger napi. v postavě vychovatele
ve šlechtické rodině v románě Ztracenll život (L862). Nejvfznamnější
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Gustav Pfleger MoravskÝ
/ra33-1875/

Básník subjektivního zktamání a autor veršovanfch, dramatickfch
a prozaickfch obrazrl ze života ěeské společnosti, romanopisec
se zájmem o mravnÍ, národní a sociálnÍ problematiku.

Narodil se 27. 7. t833 v Karasejně u BystŤice nad Pernšteinem. Po
brzké otcově smrti se piestěhovala rodina do Prďrn kde Pfleger studoval
zprvu na německém mďostranském a pak na českém Akademickém gym-
nááu, ale pťo nemoc školu nedokončil a stď se riiedníkem České spofitelny.
Krátce byl drarnaturgem Novoměstského divaďa (|86L-62), později
novináŤem - psal hlavně ďvadelní referáty do německého časopisu Politik
(1864-1868)' potom reďgoval fejeton v Národním pokroku. ZemÍe|
20.9. 1875 v Praze.

Ačkoliv byl Pfleger generačnÍm wstevníkem spisovatelťr školy májově
a spolužákem Nerudovjm, nevystupovď s nimi literárně a tozcházel
se s nimi i politicky konzervativními názory. Lišil se bned od počátku
rovněž iako básník: jeho lyrika monotÓnně vyslovuje bolest a rozčarování
a její ádumčivost se hlásí k čistě osobnírn podnětf'rn. Ve sbírkách Dumky
(1857) a Cypžiše (1862) se obměĎují sentimentálně pojímané motivy nena-
plněné lásky a mlhavého žďu. Tuto svou uzavŤenost do bludného kruhu
subjektivních citťr si uvědomoval sám Pfleger iako pčekážku a vyrovnával
se s ní tím, Že ji promítal mimo sebe, zpodoboval ji jako vlastnost básnickfch
hrdinťt. Hledal tak nadosobní vj'chodisko, nejprve ve veršovaném románě
Pan Vyšinsk (1858-59), psaném poďe Puškinova a Lermontovova vzoru
a zachycujícím prostiedí vyšších společenskj'ch vrstev. Básník Vyšinskí
typ ''zbytečného člověka.., ptožívá v tomto prostňedí své osobní uj'zně,
poiímané ovšem už ironicky. Veďe realisticky kreslenj'ch scén pievládají
v Pflegrově básnické povídce spíše polemické odbočky, afektovanost
a rozvláčné popisy.

Úspěšnější byl Pfleger jako autor dramatickjl. Nikoliv však historickfmi
tragéďemi, nj'brž veselohrami, z nichž zvláště aktovka Tetegram (|866)
ďouho byla oblíbenou hrou pro situační komiku vypljvající ze záměny osob
pŤi doručování telegrafické zptávy. Pflegrovy povídky a romány sice
nepťestávaly zrcaďit autorovy osobní problémy (íčí osamocené postavy
zraněné v citovj'ch vztazlch), ale jejich základní konflikt, to jest svár lásky
a národní povinnosti a spor osobnosti a pťostÍeď' měl širší platnost.
Hrdinové se liší od okolí, v něnž žijí, a snaží se pťrsobit na uskutečrrěnl
harmonického, jenže stále mlhavého a iluzorního mravního ideálu mezi
vyššími společenskjmi k"uhy. Nadšeného, pčecitlivělého a nerispěšného
zastánce vznešen!'ch pťedstav ztělesnil Pfleger napč. v postavě vychovatele
ve šlechtické rodině v románě Ztracenll žioot (|862). Nejvfznamnější

a dodnes občas vydávanf ie román Z natéh9 stlěta (L8f{), a to proto, že

;Jy.tl kus stuteeneno socia.nrn. života českého ve 40. letech: kreslÍ

J"olxc scény ze ávota dělďkŮ v praŽské kartounce a ieiich živoňení

i.,ioa xuenéno odporu vedoucího Ř nieeu stroiŮ. Tyto stránky měly
.,,,o,^o,Ža1uiícíhodokumentu.ovšemepickéíešenÍ(navícmotivované

;tí-i a nepravděpodobnÍmi zápletkami), konečof 59SlBíÍ.. vykoupe-
."y 

'o.;*r. děti nepret.ask!,clr'otc{r, !9.n.aivnt' 
steině iako isou utopické

".,.oio"v 
náwhy, jak ulehčit ridělu dělnictva. Dějová osnova,.- sleduiící

"n"Jená 
ttace iuteze se však, že ie odbozeny braběcí syn), ienž pčicházÍ

u-"oJ*,.ui do Prahy 
" 

po,topoě se stává prvnírn českÝm uvědoměljrn děl-

oik"., postÍádá verono.dnosti. Konečně tŤetí, psychologicky nejpravdi-veist

il*'.# román Paní Jabrikantand (L867) ieší na běžném milosmém pŤíbě-

ir.,_i,out"matiku manželství a ieho nerozlučitelnosti. Tyto tňi prÓry s.ne-

p""io" '.*uou, usiluiící za každou cenu spoiit časové morální a sociálnl

p'"ureiv ' efektními zápletkami a s psychologickou kresbou' maií vlznam
.historictÝ: 

vytváiely - spolu s prÓzami Sabinovj:rri - áklady českého so-

ciálního románu.

Rudolf Pokorny
/1853-1887 /

Básník ruchovského směru1 ve v|asteneckfch verších i v ep|ce

zdúrazřoval časové zíimy a národní a slovanské náměty.
Ýyii.-* se podí|et n"."'n.-o'ání ěeské veňeinosti se Slovengkem

a s ieho kulturou.

Narodil se l8. 4. 1853 v HeŤmanově Městci; po sťudiích v Ctrrrdimi

a v Pardubicích absolvoval obchodní školu v Praze. Po vojenské sluŽběstal

se v P"aze ričedníkem (1876-78) á stále víc se věnoval literatuie. Podílel

se na práci v Umělecké besedě, od r. 18?8 byl spoluredaktorem humoristic-

kého.tfdeníku Pateček a pozděii ještě načas i jeho politickosatirické

niii"r'i Š,"H PŤispěl do 
-tŤetího 

ročníku almanachu Ruch (1873) a

i ,o"t,ou"t.* se palr hlásil i svou básnickou tvorbou. DuleŽitf byl několi-

kerj,Pokorného pobyt na Slovensku, které si zamiloval: rozvíjel tam Živé

osotní styky, zejména s J. M. Hurbanem, byl horlirrÍm propagátorem

česko.slovenskÝctr motiví, za,ož1- Knihovnu československou (1881).

R. 1887 začal vydávat Aníotogii ruské lyriky. V červnu 1887, krátce pÍed

smrtí' nemocen a ronrpčen , izda| se redakce Palečka a pŤijal místo okres-

ního tajemníka v Libochovicích, kde 19. 9. 1887 zemňel.

Pokornf se pokládal pňedeviím za básníka. Jeho četné lyrické verše

vyslovovaiy pateticky a rétoricky vlastenecké nadšení a rozhoňčení, vzdor
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a naděie anebo obměůovaly nehluboké písůové motivy erotické a pňíro4n|.
Jeho epické básně - většinou popisné a psané nadneseně ozdobnjm slo.
hegr - horovaly pro ideály svobody a nárcdní a slovanské svébytnosti,
kreslily žán*ové postavy a scény, vyprávěly jednoduché piíběby z historie
nebo ,,ze života,,. Nejznáměiší z ieho knib isott Z jarnIch luhfu (|874),
Vlasti a nobodě (|883), sbírka s motivy slovenskjmi Z hor (|88l) a ďego-
rickf pčíběh Mrnd změ (|885). V duchu své piedstavy národní literatury
zaměiené proti subjektivismu a proti cizím námětťm veď Pokornf ied-
nostranně vyhrocené poleuliky proti lumírovcťrm, hlavně proti Vrchlickému
a Sládkovi, a psal satiricky ritočrré verše. Nejrnfznamnější byla Pokorného
práce směfující ke sblížeď českého a slovenského národa a navazuiícl na
porl.nět Heydukťrv. Pokorn propagoval myšlenku jejich jednotn ale ne-
dovedl si ji pŤedstavit jinak než pÍi zachování společrrého jazyka ďespoĎ pro
literaturu vědeckou (rivaha Literdrni shoiln českoslwenskd, t88O). Z hlubo-
kého zájmu o Slovensko vyplynula rovněž jeho nejcennější kniha, dvoudílnÝ
cestopis Z potuleh po Slaoensku (1883' 1885). Pokornému se v něm podaňilo
piedstavit zajimav,ym zpťrsobem v pásmu vnlrávění, rivah a reďisticky
líčenfch scén mnohotvárnf obraz slovenské současnosti i historie, pŤírodní
krásu krajiny i Život lidu, kulturní a literámi snaŽení i folklÓr. Pro tehdejší
dobu byly to informace neobyčejně cenné a měly zásluhu na lepším po-
chopení Slovenska z české strany.

Milota Zdfuad Polák
/r788-1856/

PreromantickÝ básník, kterf svou pŤírodně pop|snou a vahovou
skladbou Vznešenost pžirody obohatil repertoár obrozenské poez|e
nejen v tématu a žánru, ale i v básnickém stovníku, metaforice
a rytmice.

Vlastním jménem Matěj Polák. Narodil se v Zásmukách 14. 2. 1788
jako syn ševce. Devatenáctiletjl se stal pomocnj.m učitelem v pražském
sirotčinci, rok nato vstoupil dobrovolně do vojska sbíraného proti Na-
poleonovi. v l. l809-l3 pťrsobil na českém severoqfchodě a vfchodě
a prostŤednictvím studovaného dobrušského kupce, básníka a komponisry
F. V. Heka se seznámil s vlasteneckjm faráiem z Dobfan }. L. Zieglerem.
Ten získal Poláka, již ďíve německy básnícího, pro českou fitlraturu
a postaÍal se o časopisecké zveieiněni části jeho básÁě Vznešenost pžiroze-
zosrí. Konečnou verzi tohoto ďla, iež má v knižní podobě název Vinešenost
piírody (1819), pňehléď J. Iungmann. Piedtím prodělal Polák tažení proti
Napoleonovi, jako pobočník maršála Kollera pobÝval ve Vídni v áobě

kongresu a tťi roky v Itátii. PŤÍrodní a kulturní zážitky ze svého italského

o''tJvani vylÍčil v Cestě do lttilie, ptvnLm obšírném českém cestopise:

iciskoval ho Zieg|et v svém časopise Dobroslav (L820-22), V Itálii byl
poÉk podruhév|. 182|-25 iako ričastník taženÍ rakouské armády. Mezi

Luo piof"','* češtiny (t827_3o) a válečného dějepisu (od r. 1837) na

uoi.''šte akademii ve Víderlském Novén Městě spadá jeho sluŽba v po-

seátacn tehdejších severních Uher. V té době iiž Polák' kter.f odcházel

r. 1849 do vfslužby v hodnosti generálmajora, pčestal česky psát a ná-

rodnímu hnutí se odcizil. ZemŤe| ve Víde ském Novém Městě (lriener

Neustadt) 31. 3. 1856.
Iméno Polákovo se pňipomÍná pro pokusy o ohlasové básněni pÍedcháze-

iíci ohlasové tvorbě Čebkovského; nejznámější Polákova p1seí oklonanlt.miltÍček 
(Nevěrná) doptĎuje dďšimi strofami lidovou Sil jsem proso.

Poláktrv hlavní básnickf piínos spočívá v díle Vznešenost pŤlrody.Báseitoz-

dělená do šesti zpěvťr popisuje iakoby v plynulém obhlížeď pňírodu v je-

jích rozmanitfch podobácb a ritvarech. Toto básnické panoráma pňírody

začÍná pohledem na jitčaí oblohu a k noční hvězdné obloze se vraci, objímá

bory, lédovce, moče, rolrrika pracujícího na poli, sopky chrlící lávu' bouŤi

nadkraiirrou atd. Popisy, rivahy, vfievy, zbásněné pŤírodovědecké vfklady -

v základní formě .písní.. i ve formě ,,chválozpěvťr.., ,.Ettohozpěvt.. atp.
- slednocuje trvalj'citově nadnesenj'vztah k velkoleposti pÍÍrody, k jeií

tvrlrčí síle, k zákonité ričelnosti ieií soustavy a k iejímu ,,tvorci... Polákovu
Vznešenost, pŤinykající se térnatem i pojettm k obdobnjrn ďlťrm ewopské
poezie, hudby a mďíŤství 18. století, pÍijal by dnešní čtenái - pokud by
vťrbec porozuměl iejim slovďkovfm zvláštnosten - iako monotÓnní pro

ieií jednosteinÝ patos a rinavnou pto stefeotypní popisy. V své době byla
pŤiiata s nadšením a literární historie |í pňisuzuie zna&tÝ Úznam vÍvoioyÍ:
uskute&tila se v ď poŽadovaná velká forma lyrické poezie, nalézala nové
možnosti poetického slovníku, svou rytmikou oponovďa jednotvárnosti
puch'naierovského verše. Že aavíc měl Polák i ,,pravé básnické posvěcení..,
ocenil dokonce J. VrchlickÝ, piipomina|e '' chvatnou apostrofu.. z časo-
měrného, ,,plnjnr tokem lyrickjm se negouciho.. piedzpěvu básně: ,,Mhou
klenutf stÍope' odvážnjm ve blankynr rozpiat / obloukeml Tobě pozdra.
vení a radosti pňináším / usmání..'..

František Pravda
/ t8L7-1904/

Katollckf kněz, eutor mravoučnfch povídek pro lid; kde ieho
prosté vyprávění pÍcvažuje nad tendeněností, dovede zachytit
svérázné rysy starého venkova.
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a naděie anebo obměĎovďy nehluboké písůové motivy erotické a pŤirodn{.
Jeho epické básně - většinou popisné a psané nadneseně ozdobn1im slo.
hem - horovďy pro idďty svobody g náÍp.|ní a slovanské svébytnosti,
kreslily žántové postavy a scénn vyprávěly jednoduché pčiběhy z histoÍie
nebo ,,ze života... Nejznámější z jeho knih isou Z iarních luhtlp (L874),
Vlasti a soobodě (|883), sbírka s motivy slovenskfmi Z hor (|88l) a ďego-
rickf pčíběh Mrtzlti zmzě (|885). V duchu své pŤedstavy národní literatury
zarněiené proti subjektivismu a proti cizím námět{rm veď Pokornf jed-
nostranně vyhrocené poleuiiky proti lumírovcťrm, hlavně proti Vrchlickému
a Sládkovi' a psal satiricky ritočné verše. Nejv'.znamnější byla Pokorného
práce směfující ke sblížeď českého a slovenského národa a navazující na
podnět Heydukirv. Pokorn propagoval myšlenku jejich jednoty, ale ne.
dovpdl si ji piedstavit jinak než pfi zachováď společného jazyka alespoĎ pro
literaturu vědeckou (rivaha Literdrni shod,a českoslotsenskd' |88o). Z hlubo-
kého zájmu o Slovensko vyplynula rovněž jeho nejcennější kniha, dvoudílnf
cestopis Z potulek po Slotsmsku (1883, 1885). Pokornému se v něm podaŤilo
pťedstavit zajímavjm zp{rsobem v pásmu vyprávění, rivah a realisticky
ličenfch scén mnohotvám! obraz slovenské současnosti i historie, pÍírodní
krásu krajiny i Život lidu, kulturní a literární snažení i folklÓr. Pro tehdejší
dobu byly to informace neobyčejně cenné a měly zásluhu na lepším po-
chopení Slovenska z české strany.

Milota Zdfuad Polák
/1788-1856/

Preromantickf básník, kterf svou pÍírodně poplsnou a tÍvahovou
skladbou Vznešenost pÍírody obohati! repertoár obrozenské poez|e
nejen v tématu a žánru, ale i v básnickém slovníku, metaÍorice
a rytmice.

Vlastním iménem Matěi Polák. Naroďl se v Zásmukách 14. 2. |788
jako syn ševce. Devatenáctileqf se stal pomocnjm učitelem v pražském
sirotčinci, rok nato vstoupil dobrovolně do vojska sbíraného proti Na-
poleonovi. v l. l809-l3 pťrsobil na českém severorn.fchodě a vfchodě
a prostŤednictvím studovaného dobrušského kupce, básníka a komponisty
F. V. Heka se seznámil s vlasteneckjm faráiem z DobŤan J. L. Zieglerem.
Ten získal Poláka, iiž diíve německy básnícího, pro českou literaturu
a postaral se o časopisecké zveiejněni části ieho básné Vznešenost pžiroze-
'|os'i. Konečnou verzi tohoto dl|a, jež má v knižní podobě název Vznešmost
pfírodjl (l8l9)' pÍehléď J. Jungmann. PÍedtím prodělal Polák tažení proti
Napoleonovi, jako pobočník maršála Kollera pobÝval ve Vídni v áobě

kongÍesu a tii rcky v ltálii. Pčírodní a kulturní zážitky ze svého itďskébo

""i"."a- 
wlíčil v Cestě do ltdtie, pwnim obšírném českém cestopise:

-oJ,touat 
bo Ziegler v svém časopise Dobroslav (|820-22). V Itálii byl

páiat poa.one v L L82L-25 jako ričastník tažení rakouské armády. Mezi

Lt,o pror"s.. češtiny (L827{io) a válečného dějepisu (od r. 1837) na

uoie'''te akademii ve Vídeůském Novém Městě spadá jeho služba v po-

.aarc.t' tehdejších severních Uher. V té době iiž Polát' kterj' odcházel

r. 1849 do vfslužby v hodnosti generálmajora, pčestal česky psát a ná-

rodnímu hnutí se odcizil. ZemÍe| ve Vídertském Novém Městě (! iener

Neustadt) 31. 3. 1856.
Iméno Polákovo se pňipomíná pro pokusy o ohlasové básnění piedcháze-

jíci ohlasové tvorbě Čelakovského; nejznámější Polákova p1sel Oklamanll
.mitd.ček 

(Na rno doplĎuie dďšími suofani lidovou Sil isem proso.

Polák{rv blavní básnickf piínos spočívá v dj,|e Vznešenost piírody. Báseů roz-

dělená do šesti zpěvťr popisuje iakoby v plynulém obhlížeď pfírodu v ie-

iích rozmanitfcb podobách a ritvarech. Toto básnické panoráma piírody

začlná pohledem na jitční oblohu a k noční hvězdné obloze se wací, obiímá

hory, 1édovce, moňe, rolnika pracuiícího na poli, sopky chrlÍcí lávu' bouňi

naďkrajinou atd. Popisy, rivahy, vj'jevy, zbásněné pňírodovědecké vfklady -

v základnt formě ,,písď.. i ve formě ,,chválozpěvtr.., ,,mnohozpěvú.. atp.
- siednocuie trvalj'citově nadnesenf vztah k vďkoleposti pÍírodyi k ieií
tv{rrčí sfle, k zákonité ričelnosti její soustavy a k ieiímu ,,tvoÍci... Polákovu

Vznešenost, pŤinykaiící se tématem i pojetím k obdobnjm ďltrm ewopské
poezie, hudby a malíŤství 18. stoletÍ, pŤijal by dnešní čtenáŤ - pokud by

vúb." poro'o.ěl ieiim slovďkovj'm zvláštnosten - jako monotÓnď pro
jeií jednosteinÝ patos a rinavnou pro stereot,pní popisy. V své době byla
pňi|ata s nadšením a literární historie jí pŤisuzuje značn<l rrÍ'znam vlvoiovf :
uskutečrrila se v ď požadovaná velká forma lrické poezie, nďézala nové
možnosti poetického slovníku, svou rytmikou oponovala iednotvárnosti
puchmajerovského verše. Že navhc měl Polák i ,,pravé básnické posvěcení..,
ocenil dokonce J. Vrchlickj', pŤipomínaje ,,richvatnou apostrofu.. z časo-
měrného, ,,plnjm tokem lyrick m se nesoucího.. pŤedzpěvu básně: ,,Mhou
klenutj, strope' odvážnlm ve blankynr rozpjat / obloukeml Tobě pozdra-
venl a radosti pŤináším / usmání.....

František Pravda
/L8L7-1s04/

Katotickf kněz, autor mravouěnfch povídek pro lid; kde jcho
prosté vyprávění pÍevažuje nad tendenčností, dovede zachytit
svérázné rysy starého venkova.
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Vlastním jménem Vojtěch Hlinka. Pocházel ze starobylého selského

rodu, narodil se 17. 4. 1817 v Nekrasíně u Jinďichova Hradce. Gymnázium
vystudoval v Jindfichově Hradci, filozofii v Ptaze. Ve Vídni, kde začal
studovat bohosloví, probudilo se v něm národní vědomí, dotud potlačované
německ1|lmi školami. Po roce pťešel do praŽského semináie; v dobé stuďÍ se
zdokonaloval v češtině, v krouŽku kolegťr se seznamoval s idejemi sociálního
myslitele B. Bolzana. Po vysvěcení pťrsobil jako kaplan, nejdéle v Kvílicích
u Slaného, od r. 1847 byl vychovatelem ve šlechtické rodině v Hrádku
u Sušice. V Hrádku našel pak trvalj' domov a Žil tam doslova idylickfm
životem,,kněze-spisovatele... Když počátkem 20' století zemŤel (8. |2. |9o4),
byla iiŽ téměč zapomenuta jeho osoba i dílo, kdysi u pfostÍ'ch čtenáiri
oblíbené.

Pravda je autorem lidov chovn1!'ch povídek, jejichŽ tendence se nese
v duchu katolické morálky a které pfost:í/m' až naivním zpťrsobem, bez
velkfch uměleckjlch n:íroktr vypravují piíběhy z vesnice a z venkovského
maloměsta. Jeho ideálem je neproměnnj'čád patriarchální vesnice; postavy
a vztahy mezi lidmi, které ho ztělesrlují, stylizuje do podoby ušlechtilj'ch
vzor{r. Nebezpečí spatčuje v opouštění star;|'ch piísnj'ch mlavtr a v proni-
kání sociálních a myšlenkovj'ch novot všeho druhu; proti hodnotám venkov-
ského .světa staví do pfotikladu velké město s jeho svobodomyslností,
morálrrí nevázaností, citov1fm chladem' Leckde se dotj.ká i závažnlch
sociátnÍch problémťr venkova, napi. osudu nemanŽelsk ch dětí, vjměnkáť-
ské otázky. Lék na veškeré sociální neduhy viď v lásce k bliŽnímu, v souci-
tu, spravedlnosti a vťrbec v životě iízeném kčeséansk1imi mravními zása-
dami. Takto si pňedstavuje i ňešenÍ dělnické otázky, kdyŽ si v několika
povídkách všímá poměrtr v prvních tovfunách (Fabrika o Postu1lwě,
Daoid a Jonathan).

F. Pravda je stavěn po bok J. K. Tylcvi a B. Němcové proto, Že do české
literatury uváděl spolu s nimi venkovskou tematiku. Historicky vjvojovf
v1|'znam má pčedevším jeho raná tvorba, shrnutá do pěti svazkťr Pozsidek
z kraje (l85l-53). K patriarchální vesnici a k venkovskému maloměstu
nepťistupovď Pravda jako k pňedmětu národopisného zájmu, nfbrŽ jako
k životní realitě, kterou dobňe znal a jejíž vnější tváň dovedl jednoduchjmi
vyprávěčskjmi prostŤedky zpodobit. Popisuje život na statku' neděli ve
venkovském kostele, posvícenskou zábavu, polní práci, postavy pastevcťr'
děveček' čeledínťr, hajnfch, pytlrikťr, kramáĚťr, koĚďir; obvyklf iev a chpd
venkovského života má kontrastující doplnění v rázovitj'ch postavách se
zvláštními sklony, názoty, osudy a často i s neobvykljm vzhledem. Pravda
tyto figurky názorně pňedstavuje tim, že se většinou zaměií na jedinf
jejich charakteristick rys a ten pak sleduje v rťrznj,ch Životních situacích
(V vra kuídk, Krejěí Fortunát, Matěj sprosťdk).

Z prostčedí vesnického i maloměstského a z osobních zážitkÍl' vytěžil
Pravda svou snad nejzdačilejší povídku Štěptin z: Vít učí se na kněze.
Selskj' chlapec je poslán na studie, avšak láska k děvčeti i k venkovské

oráci ho odvede ze semináťe. Své vzdělání pak uplatĚuje jako hospodái na

iodném statku a pňispívá k hmotnému i osvětovému povznesení své vsi

a celého kraje. Hlavním pťrvabem této povídky (stejně jako povídky Matka

šttrdentťl) je líčení studentského životai v něm mťrŽeme hledat pŤedobraz

Jiráskovy Filozofské historie i studentskj'ch kapitol jeho F. L. Věka.

Gabriela Preissová
/  1862-19 46 /

Autorka četnfch povídek, románú a divadelních her, zejména
z moravského Slovácka a ze života SlovincŮ v Korutanech. Pros|u!a
hlavně dvěma svfmi realistickfmi dramaty Gazdina roba
a Její pastorkyřa.

Rozená Sekerová. Narodila se 23. 3. |862 v Kutné Hoče a mHdí
strávila pčeváŽně v PlaĎanech. Roku 1880 se provdďa do Hodonína,
aktivně se tam ričastnila národního Života a seznámila se s pčedními osob-
nostmi české kultury na Moravě. Piedevším Herbenovu vlivu je asi možno
piipsat jeji zájem o život slováckého venkova. V 90. letech bydlela v Osla-
vanech, odkud podnikďa cesty do Haliče a do Ruska; dva roky ptožila též
na manželově statku poblíŽ Klagenfurtu v jižním Rakousku, kde ji zaujal
pťedevším život korutanskfch Slovincťr. Koncem století se pŤestěhovala
do Prahy a žila deset let uprostčed pestÍé umělecké společnosti; v jejím
bytě se scházeli také mlaď slovinští spisovatelé. Když se po ovdovění
podruhé provdala za rakouského plukovníka A. Hďbaertha' piesídlila do
Pulje v Istrii á odtud zajížděla do Itálie a Francie. Za ptvni světové války
byla obŽalována z ve|ez.rady, protoŽe podporovďa ruské zajatce. Po válce
až do své smtti (27. 3. |946) ži|a v Pnze a letní měsíce trávila v Chlumu
u Tčeboně.

Preissová literárně tvoňila déle než padesát let, avšak její nejvfznamněiší
dila vznikla v jejím prvním tvtrrčím ridobí do r. 1890. Své drobné povídky
shrnula do tŤísvazkovlch obrdzk ze Sloa cka (1886 a 1889). Jejictr nej-
častějším námětem je láska mladfch lidí, její iluze i konflikty, okouzlení
a rozčarování, stejně jako sociální piekážky a pňedsudky' které se lásce
stavějí do cesty; milostn a citov1i' život hodnotí autorka pŤevážně ze sta-
noviska ženy a jejího životního ridělu v dané společnosti. Na poměrně
maIém pÍostofl,r těchto pr6z isou ve vfstižnfch detailech zachyceny životní
poměry na slováckém venkově a osobité cítění, myšlení a jednání venkov-
sk ch liď. Ačkoli většinou jde o drobné ,,obrázky ze života,,' projevuje se
v nich |iž i autorčin smysl pro vyostňenou dramatickou zkratku' i ieií
schopnost plastické charakteristiky postav ďalogem, užívajícím stiídmě
a vyváŽeně náŤečních prvkri'
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VlastnÍm jménem Vojtěch Hlinka. Pocházel ze starobylého selského

rodu, narodil se 17. 4. l8l7 v NekrasÍně u Jinďichova Hradci. Gymnázium
vystudovď v Jindňichově Hradci, filozofii v Praze. yg Vií{ni' kde za&l|
studovat bohosloví, probuďlo se v něm národní vědomí, dotud potlačované
německ1imi školami. Po roce pčešel do pražského semináťe; v dobe studií se
zdokonaloval v češtině, v kroužku kolegťr se seznamoval s idejemi sociálního
myslitele B. Bolzana. Po vysvěcení pťrsobil jako kaplan, nejdéle v Kvílicích
u Slaného, od r. 1847 byl vychovatelem ve šlechtické rodině v Hrádku
u Sušice. V Hrádku našel pak trvalj' domov a Žil tam doslova idylicklm
životem ,,kněze-spisovatele..' KdyŽ počátkem 20. století zemŤel (8, |ž.9o4),
byla jiŽ téměč zapomenuta jeho osoba i dílo, kdysi u prost1ich &enáiťr
oblíbené.

Pravda je autorem lidov:|'chovn1fch povídek, jejichž tendence se nese
v duchu katolické morálky a které prost]irn, až naivním zpťrsobem, bez
velkfch uměleck ch nárokťr vypravují pňíběhy z vesnice a z venkovského
mďoměsta. teho ideálem je neproměrrn ňád patriarcbáLní vesnice; postavy
a vztahy mezi lidmi, které ho ztělesIlují, stylizuje do podoby ušlechtilj'ch
vzor{r. Nebezpečí spatčuje v opouštění star ch pŤísnj'ch mravir a v proni-
kání sociálních a myšlenkovj'ch novot všeho druhu; proti hodnotám venkov-
ského světa stavi do protikladu velké město s jeho svobodomyslností,
morální nevázaností, citoq!'m chladem. Leckde se dotfká i závažnlch
sociáInÍch problémťr venkova, napŤ. osudu nemanŽelsk:ich dětí, vjměnkáň-
ské otázky. Lék na veškeré sociální neduhy viď v lásce k bližnímu, v souci-
tu' spravedlnosti a vťrbec v životě iízeném kiesťansk1imi mravními zása-
dami. Takto si piedstavuje i ťešení dělnické otázky, když si v několika
povídkách všímá poměrir v prvních továrnách (Fabrika o Postu1looě,
Daoid a Jonathan).

F. Pravda je stavěn po bok J. K. Tylcvi a B. Němcové proto' Že do české
literatury uváděl spolu s nimi venkovskou tematiku. Historicky vjvojovf
vlznam má pčedevším jeho raná tvorba, shrnutá do pěti svazkťr Pooídek
z kraje (185l-53). K patriarchální vesnici a k venkovskému maloměsru
nepčistupovď Pravda jako k pťedmětu národopishého zájmu, nfbrž jako
k životní realitě, kterou dobťe znal a iejíž vnější tváň dovedl jednoduchlmi
vyprávěčskjmi prostiedky zpodobit. Popisuje život na statku' neděli ve
venkovském kostele, posvícenskou zábavu, polní práci, postavy pastevcťr'
děveček, čeleďnťr, hajnjlch, pytlákťr, kramáŤťr, koĎaŤťr; obvyklf jev a cbod
venkovského života má kontrastující doplnění v rázovitfch postavách se
zvláštními sklonn názoty, osudy a často i s neobvykl:j'm vzhledem. Pravda
tyto figurky názorně piedstavuje tím, Že se většinou zatréÍi na jedinf
jejich charakteristick rys a ten pak sleduje v r zn 'ch životních situacích
(V ora kuž k, Krejči Fortuntit, Matěj sprosť k),

Z prostčedí vesnického i maloměstského a z osobních záŽitkťr vytěžil
Pravda svou snad nejzdaŤileiší povídku Štěptiatn Vít učí se na kněze.
Selsk:|' chlapec je poslán na studie, avšak láska k děvčeti i k venkovské
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práci ho odvede ze semináče. Své vzdělání pak uplatĚuje jako hospodáč na
rodném statku a pťispívá k hmotnému i osvětovému povznesení své vsi
a celého kraje. Hlavním pťrvabem této povídky (stejně jako povídky Matka
šttldent.ú) je líčení studentského života; v něm mtrŽeme hledat pčedobraz

Jiráskovy Filozofské historie i studentskj'ch kapitol jeho F. L' Věka.

Gabriela Prerssova
/  1862 -19 46 /

Autorka četnfch povídek, románri a divadelních her, zejména
z moravského S|ovácka azeživota Slovincri v Korutanech. Pros|u|a
hlavně dvěma sv|mi realistickfmi dramaty Gazdina roba
a Jeií pastorkyiía.

Rozená Sekerová. Narodila se 23, 3. |862 v Kutné Hoťe a mládi
strávila pčevážně v Plarlanech. Roku 1880 se provdala do Hodonína,
aktivně se tam ričastnila národního života a seznámila se s pťedními osob-
nostmi české kultury na Moravě. Pčedevším llerbenovu vlivu je asi moŽno
pňipsat jeji zájem o život slováckého venkova. V 90. letech bydlela v Osla-
vanech, odkud podnikďa cesty do Haliče a do Ruska; dva roky ptožita též
na manželově statku poblíž Klagenfurtu v jižním Rakousku, kde ji zaujal
pčedevším Život korutanskfch Slovincťr. Koncem století se pťestěhovala
do Prahy a žila deset let uprostfed pestré umělecké společnosti; v jejím
bytě se scházeli také mlaď slovinští spisovatelé. Když se po ovdovění
podruhé provdala za rakouského plukovníka A. Halbaertha' piesídlila do
Pulie v Istrii a odtud zajížděla do Itálie a Francie. Za prvni světové války
byla obžalována z ve|eztady, protože podporovala ruské zajatce. Po válce
až do své smrti (27. 3, |946) ži|a v Ptaze a letní měsíce trávila v Chlumu
u Tieboně.

Preissová literárně tvoŤila déle než padesát let, avšak její nejv:i'znamnější
díla vznikla v jejím prvním tvuÍčíÍn ridobí do r. 1890. Své drobné povídky
shrnula do tiísvazkovlch obrázkti ze Sloadcka (1886 a 1889). Jejictr nej-
častějším námětem je láska mladfch lidí, ieií iluze i konflikty, okouzlení
a rozčarování, stejně jako sociálrrí piekážky a pňedsudky, které se lásce
stavějí do cesty; milostnj'a citovf Život hodnotí autorka pieváŽně ze sta-
noviska ženy a jejího životního ridělu v dané společnosti. Na poměrně
malém prostonr těchto prÓz jsou ve v stižnfch detailech zachyceny Životní
poměry na slováckém venkově a osobité cítění, myšlení a jednání venkov.
skfch liď' Ačkoli většinou jde o drobné ,,obrázky ze žívota,,, projevuje se
v nich iiž i autorčin smysl pro vyostňenou dramatickou zkratku, i její
schopnost plastické charakteristiky postav dialogem, užívajícím stiídmě
a vyváženě náňečních prvkir.
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Všechny tyto okolnosti se uplatnily a rozvinuly v autorčinj'ch wcholnj'ch

dramatickj,ch dílech' která vznikla brzy po obrázcícr''. Tragicky vyznívající
bra Gazd,ina roba (ptem. 1889) ie urrrístěna do slovácké vesnice a dÓ ra-
kouského prostieď' kam odcházejí slováčtí zemědělští dělníci za sezÓnní
prací, žijíce zde nadále ve zvycích a piedstavách svého domova. Chudá
švadlena Eva miluje selského syna Mánka' ale uražena jeho matkou se ho
ziekne a vezrne si kulhavého Samka. Po čase opustí nešéastné manželství
a odjede s Mánkem,,,gazdou.. zemědělskfch dělníkťl, do Rakouska. Když
však slabošskjl Mánek není schopen se pro ni dát rozvést a Eva je morálně
poníŽena tlm,že s ním žije jenom jako ,,gazdina roba.., vrhne se do Dunaje.
V dramatu Její pastorkyřa (rrem. 1890) je nešťastnou obětí lásky k nesvě-
domitému bratranci Števovi dívka Jenirfa, schovanka (,,pastorkyr1a..)
pyšné vdovy Kostelničky' která nejprve zataj| pÍed' vesnicí, že se Jentrfě
narodilo nemanželské dítě' a později dokonce nemluvně utopí. Hra však
již nekončí tragicky, nfbrŽ pokáním Kostelničky a pokusem Jen fy začít
noqj' život se Števoqim bratrem l,acem, kterf ji upiímně miluje. Po
Suoupežnického Našich furiantech z r. L887 znamenala obě dramata
Preissové nástup realismu na české ieviště. Hloubka inspirace, kterou české-
mu divadelnímu umění pňinesly hry Preissové, projevila se i v tom, že
první z nich zhudebnil jako operu J. B. Foerster (s názvem Eva, prem.
1899)' druhou Leoš Janáček (prem. 1904).

Ve své pozdějši rozsáhlé tvorbě prozaické i dramatické - čerpané jednak
z plostieď korutansk ch SlovincÍr' jednak z moravského i českého města
a venkova - nedosáhla již Preissová takové umělecké bezprostňednosti jako
v dílech z m|ádi. Yzdávala se svého realisticky syrového pohledu na člověka
a jeho společenské a citové vztahy a stále více tíhla k idylickému zpodobo-
vání Života a lidí; co zna|a a měla odpozorováno ze životnl skutečnosti,
podňizovala svfm ideálním pčedstavám. Vypracovala si tak postupně
vyprávěčská schémata, do nichŽ zasazova|a povrchně pojaté, pŤípad od
pňípadu obměĚované citové pŤíběhy; takto jsou napňíklad vytváieny její
životopisné romány z 30.Iet.

Arnošt Procházka
/L869-1925/

Literární kritik a pňekladatel' pÍedstavlte| generace 90. let.
Spolu s J. Karáskem v ní zastupoval její krajní, dekadentní kňíd!o.
!ndividualistickf' protiměšťáckf postoi m|adfch umě|cri z konce
století vyjadňoval v básnickfch obrazech ripadku a zániku;
v kritické práci pak prosazoval estetickou vflučnost a duchovní
aristokratiěnost umělecké tvorby.

P22r
Arnošt ProcMzka se naroďl 15. 11. 1869 v Praze, kde absolvoval

orrrmnázium a nedokončil právnická studia. Povoláním se stal četnim

íÍedrríkem, vedoucím samotáiskou existenci v malém bytě s mnoha knihami

íoa,r^,y, Jednotvrárnf osobní Život staromládeneckého pedanta se naplĎo.

.,a i".' stálym stykem s uměDíÍr a nerinavnou literárně organizační aktivi-

ti".vzv t. t894za|oži|s J. Karáskem časopiseckj'orgán česlcfch dekadentťr

Moiterni ra)ue' weÍÝ ťídil pÍes tŤicet let aŽ do své smrti ; pňi Modemí revui

wcházela - blavně Procházkovou iniciativou - po desetiletí i kniŽní čada,

Áezi iejímiž svazky najdeme zvláště mnoho v!'znamnj.ch novinek české

ooezie (o. BÍezina, St. K. Neumann, K. Hlaváček, A. Sova, V. Dyk'

k. Toman) a několik objevnfch pŤekladťr z moderní francouzské literatury

(A. Gide, S. Mallarmé, A. Rimbaud). od r. 1905 se stal i poradcem a spo-

lupracovníkem dalšího vj'znamného eďčního počirru své doby, Knih

dobrÝch autorťr' vydávanfch K. Neumannovou. Zemňe| 16. |. L925

v Praze.
Arnošt Procházka vstoupil do literatury t. L892 jako literární kritik

v moravskj'ch časopisech po boku J. Karáska a F. X. Šaldy; jeho pčíspěvky

ve vesně' Nivě a v Literárních listech se poďlely na kritickém nástupu
generace 90. let. Také ony stály ve znamení nekompromisních soud{r
o uměď spjatém s vyžívajícírni se vlasteneckÍmi ideály českého měšéáctva'
usilovaly o v!'znamnějšÍ postavení kÍitiky v nfuodním písemnictví a o zvě-
dečtění kriticlcfch metod. oplraly se pčitom o estetické' psychologické
a sociologické práce francouzské kritiky poslednlch desetileti, jak ji u nás
pčedstavovali H. Taine, J. M. Guyau a E. Hennequin.

Vědomí krize myšlenkového světa vládnoucí spoleěnosti veďo mladé
autory jak ke ztrátě nadosobnÍch jistot, tak k exaltovanému kultu nezávislé-
ho tvurčího génia; u Procházky se toto názorové vj'choďsko stále vjmzněji
spojovalo se idťrrazněďm aristokratické pňedstavy tvorby, s okázaljm
gestem odvratu od Života do světa umění, s opoiením smrtí, zánikem a cho-
robně vybičovanjm erotismem. Tyto rysy také zhruba woŤily myšlenkovjl
a obraznj'základ tzv. dekadence, směnr, kter!'se v české literatuče uplatnil
i dík velké programové iniciativě A. Procházky. K jeho prosazení neváhal
Procházka vystoupit i jako básník kuri zní sbírkou zhnusené erotiky
Prostibo|o duše (t895), která zťrstala nepodaňen1im a jedinjm kritikovjm
pokusem v oblasti krásné literatury. Poté dále psal nerinavně jen kritické
rozbory a glosy o literatďe a v'tvarnictví do Modrení revue, kde uveŤeirlo-
val i četné své pÍeklady; soubory vybran ch čtánkťl a esejtr z tohoto časo-
pisu vydával po letech knižně (Cesta krdsy, t9O63 České kritiky, |9L2i
Francouzští autofi a jiné studie,|912). Vj'znamnou rozsáhlou statí, odhďují-
cí osobité národní rysy, jichž nabyla tzv. dekadentní literatura stčetnutím se
stísněn1llmi poměry české maloměšťácké společnosti' prispěl ProcMzka i do
Neumannova Almanachu secese (1896).

Moilerni rcv)ue se za ProcMzkova ňízení plně postavila do služeb symbo-
listické tvorby. Svou protiměšťáckou negací' propagací anarchoindivi-
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dramatickj'ch dílech' která vznikla brzy po obrázcích. Tragicky vyznívající
hta Gazdina roba (ptem. 1889) je umístěna do slovácké vesnice a dÓ ra-
kouského prostieď' kam odcházeií slováčti zemědělšti dělnici za sezÓnní
prací' žijíce zde nadále ve zvycích a píedstavách svého domova. Chudá
švaďena Eva miluje selského syna Mánka, ale uražena jeho matkou se ho
zŤekne a vezme si kulhavého Samka. Po čase opustí nešéastné manŽelství
a odjede s Mánkem,,,gazdou.. zerrědělskfch dělníktl, do Rakouska. Když
však slabošskf Mánek není schopen se pro ni dát rozvést a Eva je morálně
poníŽena tím, Že s ďm žiie ienom jako ,,gazdinafoba.., vrhne se do Dunaie.
V dramatu Jejt pastorkyia Grem. 1890) ie nešťastnou obětí lásky k nesvě-
domitému bratranci Števovi dívka Jenirfa, schovanka (,,pastorkyrla..)
pyšné vdovy Kostelničkn která nejprve zataji pÍeď vesnicí, Že se Jenirfě
narodilo nemanželské dítě, a později dokonce nemluvně utopí. Hra však
již nekonči tragicky, nfbrž pokáním Kostelničky a pokusem Jentrfy začít
novj' život se Števov.i.m bratrem Lacem, kterf ji upňímně miluie. Po
Stroupežnického Našich furiantech z r. 1887 znamenala obě dramata
Preissové násťup reďismu na české jeviště. Hloubka inspirace, kterou české-
mu ďvadelnírnu umění pčinesly hry Preissové, proievila se i v tom, že
první z nich zhudebnil jako operu J. B. Foerster (s názvem Eva, prem'
1899)' druhou Leoš Janáček (prem. 1904).

Ve své pozděiší rozsáh|é tvorbě prozaické i dramatické - čerpané jednak
z prosďeď korutanskj'ch Slovincrr' jednak z moravského i českého města
a venkova - nedosáhla již Preissová takové umělecké bezprostiednosti jako
v dÍlech z mládí. Vzdávala se svého realisticky syrového pohledu na člověka
a jeho společenské a citové vztahy a stále více tíhla k idylickému zpodobo-
vání života a lidí; co zna|a a měla odpozorováno ze životni skutečnosti,
podňizovala sv m ideálním pňedstavám. Vypracovala si tak postupně
vyprávěčská schémata, do nichž zasazova|a povrchně pojaté, pňípad od
pňípadu obměĎované citové pŤíběhy; takto jsou napiíklad vytváŤeny jejl
Životopisné romány z 30, |et.

Arnošt Procházka
/L869-1925/

LiterárnÍ kritik a pÍekladatel, pŤedstavitel generace 9|l. !et.
Spolu s J. Karáskem v ni zastupoval její krajní, dekadentní kÍíd|o.
lndividualistickf, protiměšťáckf postoj m|adfch umělcú z konce
století vyjadňova| v básnickfch obrazech rÍpadku a zániku;
v kritické práci pak prosazoval estetickou vflučnost a duchovní
aristokratiěnost umělecké tvorby.
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Arnošt Procházka se naroďl 15. 1l. 1869 v Praze' kde absolvoval

c mnázium a nedokončil právnická sťudia. Povoláním se stď ričetním

íledníkem, vedoucím samotáiskou existenci v malém bytě s nnoha knihami

a obÍany. Jednowámf osobní život stalomládeneckého pedanta se naplĎo-

vď jen stáy:n stykem s uměnÍm a nerinavnou literárně organizační aktivi-

too. Uz v t. t894za|oŽil s J. Karáskerrr časopiseckf orgán českfch dekadentrl

Modemí rezlue,ktet! ňidil pies tňicet let až do své smťti; pri Moderní revui

vycháze|a - hlavně Procházkovou iniciatívou - po desetiletí i kniŽní Íada,

mezi ieilmiž svazky najdeme zvláště mnoho vfznamnfch novinek české
poezie (o. Biezina, St. K. Neutnann, K. Fllaváček, A. Sova, V. Dyk'

k. To-''') a několik objevnfch pŤeklad{r z moderní francouzské literatury
(A. Gide, S. Mallarmé, A. Rimbaud). od r. 1905 se stal i poÍadcem a spo-
lupracovníkem dalšího vj'znamného edičrrího počinu své doby, Knih
dobrfch autortr, vydávanjlch K. Neumannovou. Zemčel |6. l. L925
v Praze.

Arnošt Procházka vstoupil do literatury t. L892 iako literárnt kritik
v moravskj'ch časopisech po boku J. Karáska a F. X. Šaldy; ieho piíspěvky
ve Vesně, Nivě a v LiteÉrních listech se podilely na kritickém nástupu
generace 90. let. Také ony stály ve znamení nekompromisních soudťr
o umění spjatém s vyžívajíc{mi se vlasteneckjmi ideá.ly českého měšťáctva'
usilovaly o vfznamnější postavení kitiky v národním písemnictvi a o zvě-
dečtění kritickfch metod. opíraly se pčitom o estetické, psychologické
a sociologické práce francouzské kritiky posledních desetiletÍ, jak ii u nás
piedstavovďi H. Taine, t. M. Guyau a E. Hennequin.

Vědomí krize myšlenkového světa vládnoucl společnosti veďo mladé
autory jak ke ztrátě nadosobních iistot, tak k exaltovanému kultu nezávislé-
ho tvurčího génia; u Procházky se toto názorové vfchoďsko stále vjrazněji
spojovalo se zdťrrazněním aristokratické pčedstavy tvorby, s okázal;im
gestem odwatu od života do světa urnění, s opojením smftí, zánikem a cho-
robně vybičovan1im erotismem. Tyto rysy také zhruba woiily myšlenkovf
a obrazn;!' áklad tzv. dekadence, gměru' kter'f se v české literatuče uplatnil
i dík velké programové iniciativě A. Procházky. K jeho prosazení neváhal
Procházka vystoupit i jako básník kuriÓzní sbírkou zhnusené erotiky
Prostibolo duše (|895), která zťrstala nepodaienlm a iedinÝm kritikovfm
pokusem v oblasti krásné literatury. Poté dále psal nelinavně jen kritické
rozbory a glosy o literatuÍe a vltvarnictví do Modreni revue, kde uveiejilo-
vď i četné své pÍeklady; soubory vybranfch čláÍ a esejťr z tohoto časo-
pisu vydával po letech kniŽně (Cesta kr sy, 1906:' České kritihy, |9|2.,
Francouzšti autoŤi a jiné studie, L9L2). V1iaamnou rozsáhlou statí' odhďuiÍ-
cí osobité národní rysn jichž nabyla tzv. dekadentní literatura sďetnutím se
stísněnjlmi poměry české maloměšťácké společnosti, pčispěl ProcMzka i do
Neumanuova Almanachu secese (1896).

Modernl rEaue se za Procházkova iízeď plně postavila do služeb symbo-
listické worby. Svou protiměšťáckou negací' propagací anarchoinďvi.
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duďistického pojetí socialismu i odporem k urněleckfm konvencím pii.
poutávala k sobě ve svj'ch začátcích mnoho básníkťr generace 90. let
i mladších. Po r. 1900 se však v orgánu českfch dekadenttr začÍnaly stále
silněji odráŽet krize, k nimŽ vedlo extrémně inďvidualistické pojetí uměni,
popírající jakoukoliv vazbu s nadosobními společenskjmi tendentemi;
v konfrontaci s konkrétním rrjvojem poezie se rychle vyžívalo i kŤečovité
estétské gesto. Procházka jako redaktor i jako pčispěvatel zirstával v těchto
letech uzavčen v kruhu autorri, kteŤí s epigonskou setrvačrrostí obměrlovali
a rozmělĚovali program ModernÍ revue' a ve svém osamění se rychle
odcizoval vjvoji české literatury po symbolismu. V posledních letech Života
se tento bjvalf odpťrrce maloměšťáclqich nfuodních i|uzi a tvrd kritik
společensky služebné literatury paradoxním zvratem dostď do tábora
konzervativního nacionalismu a kulturnÍ reakce, ztrativ všechen smysl pro
novou tvorbu a Živé hodnotv umění.

Antonín Jaroslav Puchmaier
/1769-1820/

organizátor,,prYní novočeské ško|y básnické.. na pÍelomu
|8. a |9. století a pňední tvrlrčí zjev této skupiny. Proslu| zejména
jako autor baiek a vlastenecké lyriky.

Pocházel z Ťemeslnické rodiny z Tlna nad Vltavou, narodil se
7. 7. |769. V Českfcb Budějovicích vystudoval gymnázium, v Ptaze
filozofii a bohosloví. Kaplanoval deset let na rťrzn1ich místech v Čechách,
od r. 1806 byl faráŤem v Radnicích u Plzně. ZemŤet v pražské nemocnici
29. 9. L820. Již za stuďí ovládal několik jazyktr, měl jazykovědné nadání,
studoval také u J. Dobrovského a spolupracoval s ním na jeho německo-
-českém slovníku. Podle systému Dobrovského zpracoval a s jeho pťedmlu-
vou vydal mluvnici ruštiny. Sestavil mluvnici cikánštiny a pťipojil k ní
''hantjrku aneb českou čeč zloděiskou,..

Ještě v době praŽskfch studií seskupil Puchmajer kolem sebe ty, kdo se
steině jako on pokoušeli obnovit českou uměleckou poezii, a jejich práce
vydával tehdy i později ve sbornících. Vydat tak celkem pět almanachťr
s názvy Sebrdni bcisni a zpězltl (L795, 1797) a Nozlé bdsně (|798' 1802' 1814).
Almanachy obsáhly tvorbu většiny soudob;!'ch básníkťr, a to iak z generace
redaktorovy (Š. Hněvkovsk!; V. Nejedlf, I. NejeďÝ, J. F. M. Rauten-
kranc' J. Jungmann, F. V. Hek), tak z generace starší (F. M. Pelcl, F. t.
Vavák) i mladší (A. Marek, V. Hanka, V. A. Svoboda)o pňispěvateli byli
i Moravané (A. Kuča, T. Mních) a Slováci (Š. Leška, J. Palkovič, B.
Tablic). Jako jazykovědec měl Puchmajer smysl pro systém a zakladatelem

..pfvní novočeské školy básnické.. se stď piedevš'Ín tím, Že poezii své druži-
ív u.'aou.t na soustavě norem jazykorrfch a poetick''ch, a tak ií dal systé-

mov! zák|ad,, iád schopnj' poskytnout nově se orientující české poezii
potiebnou oporu i kulturní začlenění. Puch.aierovci zaveďi do své praxe

bobrovského zásadu, že je vzhleden k vlastnostem češtiny pro českf verš
jedině vhodná prozÓďe sylabotÓnická' tj. že vetš vymezenÍ, počtem slabik
(sylab) je rytmicky organizován poďe slovniho piízvuku (t6nu). Puchmaier
v piedmluvách ke sborníktrm vyložil Dobrovského ásady' pokusil se
i teoreticky rozšíiit jejich platnost a hlavně prakticky obsáhnout sylabo-
tÓnickou osnovou rťrzná metra soudobé i antické poezie. SylabotÓnickj'
princip je dodnes principem českého pravidelného verše. Pozděiší vjvoj se
však vzpíral rytmické mechaničnosti pucbrnajerovcu' v jejichž verši se
většinou kryl počátek slova s počátkem stopy.

Klasicistická poetika v té podobě' jak si ji uzptrsobilo evropské měšťanské
básnictví 18. století, byla dďším systémovjm základem puchmajerovské
poezie. Byla to semknutá soustava poetick''ch nofem - odpovídající vyhra-
něnému Životnímu stylu a semknuté soustavě norem životních - a měla
zŤetelně vymezené pčedstavy o oblasti poetičÍra' o jednotlivj'ch básnickj'ch
druzích, o formách lyrické a epické poezie, o vztazich mezi námětem
a žánrem, funkcí a stylem. Takto normovaná klasicistická poezie byla dtlem
Íozumu' nápaďtosti a také veršovnické dovednosti i hravosti, osobitost
autorovy lidské tváŤe v ní neměla místo, stejně jako nebylo jejím ťrkolem
básnicky navozovat novj. pohled na skutečnost. SlouŽila k vyjádčení
zavedeného a pčijatého, k pojmenování obvyklfch životních kaztr, událostí
a citovj'ch stavtr, k oslavě, vj,chově, wipné zábavě i posměšku. Tvorba
puchmajerovcťr pokryla co do námětťr a žánrťr poměrně značnou plochu
klasicistické poetiky' pŤedevším v menších formách. Zahrnuje Ódu, básnické
psaní, anakreontskou a past''iskou idylickou lyriku, sentimentální, žertovné,
piírodně popisné, vo|enské i milostné písně, poezii obiadní (gratulační
a smuteční verše, zpěvy ženctr, pomlázky, ukolébavky), epigramy, baiky'
ďdaktickou' moralizující a satirickou poezii, balady a romance' humoristic.
kou a historickou epiku. Část této tvorby jsou pčeklady (Vergilius, Hrrratius,
H lty' Cheraskov, Kniažnin aj.), ostatek většinou adaptace nebo para-
fráze (zvláště polskfch a německj'ch pŤeďoh) situované do českého prostĚe.
dí hlavně jmény osob a míst. S českou skuteěrrostí se tematika této poezie
stfká jen ojediněle, napň. postavami a ději historickfch básní nebo vlaste-
neclcjrni projevy v lyrice.

Pro většinu evrops\fch literatur byla klasicistická poezie v době, kdy se
k ní obrátili puchmajerovci, jiŽ minulou záleŽitostí. }ejí poetika však dosud
pŤedstavovala základní usoustavněné pojetí literatury, na této poetice dosud
stála školská literární v:|'chova, a tedy i běžné vzdělanecké pňedstavy o poezii.
Naplrlujíce českj,m básněním tyto obecné pŤedstavy, uvedli puchmajerovci
českou poezii do sféry literatury umělecké. TLm, že dokázali vytvoňit
poezii spjatou kompaktním normativním ňádem, vytvoiili dostatečně pevn''
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dualistického pojetí socialismu i odporem k 'měleckj'm konvencím pÍi-
poutávala k sobě ve sq!'ch z'ačátcich mnoho básníkťr geneÍace 90. let
i mtadších. Po r. 1900 se však v orgánu českfch d,ekadentťr začínďy stáIe
silněji odrážet krize, k nimž veďo extrérnně inďviduďistické pojetí uměni,
popÍrající jakoukoliv vazbu s nxdqgolními společenskjmi tendentemi;
v konfrontaci s konkrétním rnjvojem poezie se rychle vyŽívalo i kiečovité
estétské gesto. Procházka jako redaktor i jako pŤispěvatel zťrstával v těchto
letech uzavťen v kruhu autorÍr, kteŤí s epigonskou setrvačností obměrlovďi
a rozmělĚovďi progam Moderní Íevue, a ve svém osamění se rychle
odcizovď vlvoji české literatury po symbolismu. V posledních letech života
se tento bjvalf odptrrce maloměšťáchfch národních iluzí a twdf kritik
společensky služebné literatury paradoxním ZÝtaÍem dostal do tábora
konzervativnÍho nacionďismu a kulturní reakce, ztrativ všechen smysl pro
novou tvorbu a živé hodnotv umění.

, l . , ÝAntonín Jaroslav Puchm aier
/7769-1820/

organizátor,,prYní noYočeské školy básnické.. na pňe|omu
í8. a |9. století a pŤední tvrlrěí zjev této skupiny. Pros|u| zeiména
jako autor bajek a vlastenecké tyriky.

Pocházel z iemeslnické rodiny z Tlna nad Vltavou, narodil se
7. 7. 1769. V Českfch Budějovicích vystudoval gymnázium, v Ptaze
filozofii a bohosloví. Kaplanoval deset let na rťrznj'ch místech v Čechách,
od r. 1806 byl faráŤem v Radnicích u Plzně. Zemiel v pražské nemocnici
29. 9. |82o. JiŽ za stuďí ovládď několik jazykít, měl jazykovědné nadání,
studoval také u J. Dobrovského a spolupracoval s ním na ieho německo-
-českém slovníku. Podle systému Dobrovského zpracoval a s jeho pťedmlu-
vou vydal mluvnici ruštiny. Sestavil mluvnici cikánštiny a pŤipojil k ní
,,hantjtku aneb českou ťeč zlodějskou...

teště v době pražskfch studií seskupil Puchmajer kolem sebe tn kdo se
stejně jako on pokoušeli obnovit českou uměleckou poezii, a jejich práce
vydával tehdy i později ve sbornícícb. Vydal tak celkem pět almanachťr
s názvy Sebrání. bdsni a zpězl (L795, L797) a Nooé bdsně (1798' l8o2, l8:4).
Alrnanachy ob-sáhly tvorbu většiny soudob1ich básníkťr, a to jak 
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redaktorovy (Š. Hněvkovskf, V. Nejeďf, J. NejeďÝ, J. r'. u. 
-R".,t",,-

kranc, J. Jungmann, F. V. Hek), tak z generace starší (F. M. Pelcl, F. J.
Vavák) i mladší (A. Marek, V. Hanka, V. A. Svoboda), pňispěvat"ii tyti
i Moravané (A. Kuča, T. Mních) a Slováci 1Š. I-está,-;. ialkovič, B.
Tablic). Jako jazykovědec měl Puchmajer smysl pro systém a zakladatelem

,,první novočeské školy básnické.. se stal piedevšlnn t|m' Že poezii své druži-
ny budoval na soustavě norem jazykovfch a poetickj'ch, a tak jí dal systé-
aovy zák|ad', iád schopnj' poskytnout nově se orientuiící české poezii
potŤebnou oporu i kultuÍní začlenění. Puchmajerovci zaveďi do své praxe
bobrovského zásadu, že je vzhledem k vlastnostem češtiny pro českj'verš
iedině vhodná prozÓďe sylabotÓďcká' tj. že verš vymezenf počtem slabik
(sylab) ie rytmicky organizován poďe slovního pÍízvuku (tÓnu). Puchmajer
v pťedmluvách ke sborníkťtm vyloŽil Dobrovského zásady, pokusil se
i teoreticky rozšíňit jejich platnost a hlavně prakticky obsáhnout sylabo-
tÓnickou osnovou rÍrzná metra soudobé i antické poezie. SylabotÓnickf
princip je dodnes principem českého pravideloého verše. Pozděiši vjvoj se
však vzpíral rytmické mechaničnosti puchmajerovctr, v jejichž verši se
většinou kryl počátek slova s počátkern stopy.

Klasicistická poetika v té podobě' iak si ii uzpťrsobilo ewopské měšťanské
básnictví 18. století' byla dďšínr systémovjm ákladem puchma|erovské
poezie. Byla to semtnutá soustava poetickj'ch norem - odpovidající vyhra-
něnému životnímu stylu a semknuté soustavě norem životních - a měla
zÍetelně v5rmezené pčedstavy o oblasti poetična, o iednotlivfch básnickfch
druzích' o formách lyrické a epické poezie, o vztazilch mezi námětem
a Žántem, funkcí a stylem. Takto normovaná klasicistická poezie byla dilem
rozumu' nápaditosti a také veršovnické dovednosti i hravosti, osobitost
autorovy lidské tváie v ní neměla místo, stejně jako nebylo iejím ťrkolem
básnicky navozovat novf pohled na skutečnost. Sloužila k vyjádiení
zavedeného a pčijatého' k pojmenování obvyklfch Životních rikazťr, událostí
a citovj'ch stavfi, k oslavě, vfchově, wipné zábavě i posměšku. Tvorba
puchmajerovcťr pokryla co do námětu a žánru" poměrně znač:rou plochu
klasicistické poetiky, piedevším v menších formách. Zahrnuje Ódu, básnické
psanÍ, anakreontskou a past] Ískou idylickou lyriku, sentimentální, žertovné,
pŤírodně popisné, vojenské i milostné písně, poezii občadni (gratulační
a smuteční verše, zpěvy žencťr, pomlázky, ukolébavky), epigramn bajky,
ďdaktickou' moralizující a satirickou poezii, bďady a romance' humoristic-
kou a historickou epiku. Část této tvorby isou pieklady (Vergilius, Hrrratius,
HÓlty, Cheraskov, Kniažnin aj.), ostatek většinou adaptace nebo para-
fráze (zvláště polskfch a německj'ch pňeďoh) situované do českého pťostŤe.
dí hlavně jmény osob a míst. S českou skutečností se tematika této poezie
stfká ien ojediněle, napč. postavami a ději historick ch básní nebo vlaste-
neckjmi projevy v lyrice.

Pro většinu evropskj'ch literatur byla klasicistická poezie v době, kdy se
k ní obrátili puchmajerovci, již minulou záležitostí. Její poetika však dosud
pŤedstavovala zák|adní usoustavněné pojetí literatury, na této poetice dosud
stála školská literární v1i'chova, a tedy i běžné vzdělanecké piedstavy o poezii.
Naplrluiíce českjm básněním tyto obecné pťedstavy, uvedli puchmajerovci
českou poezii do sféry literatury umělecké. Tím, Že dokázali vytvoňit
poezii spiatou kompaktním normativním čádem, vytvoŤili dostatečně pevn1i
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i v básních epickÝch, pieváŽně baladickfch. V duchu lidové pÍedstavivosti

" 
no*o* s.aŽil se oy'tihooot charakteristické rysy nároánt!9 zivo1-1^c9z

,"*o,největšímrispěchempodačilovcykluba|adHloupltHonzo(1880)'
ierpaircrn motivy, z;rrámé piíběby a postavy-z poMdek. Quisovi bylo cizí

imi,ovizouaní, a ábal proto o formální vytŤíbenost strof i verše a o ieiich

rozmanitost.--TčebasnezanechalQuisjakobásníkvčesképoeziivjraznoustopu,bylo

i"t,o mtsto v české literatuie vfznamné. Závabi byly jeho pieklady' hlavně

f oe-ei"y. pňekládal Goetha, Schillera a Kleista. Cenná byla ieho práce

ďi peefivem vydávání některj,ch základních děl a autorťr českého písem.

Ii"tii, n"prrtdd Havuekovj'ch spisťr a korespondence, kritickfch článkťl

NeruáovÝctr, Erbena, Čelakovského a dalších. Cenné byly i iďro^ studie

kdtické a literarnehistorické. ZnačrtÝ vj'znam rfiají konečně i Quisovy

skromně psané memoáry _ jebo Kniha azpomínek (1902), zachycující zajt-

mavé udáiosti, detaily 
"-po'i"'.y 

národního a kulturniho života na venkově

i v Praze od 50. do 70. let' charakterizu|ící risilí ruchovské generace a pčibli-

žuiící čtenáÍi osobnost Nerudovu.

Karel Václav Rais
/L859-1926/

Tvúrcc reat|stickfch venkovskfch povídek a románú, soustÍeděnfch
k rodinnfm nesvárúm a generačním sporrlm o maiotek ncbo
k obětaÉ činnorti ,,zapadtfch v|astencŮ..; citlivě zpodobova|
starolvětského člověka, ctárí a horskou krajinu. Y pracích pro
mtá,dcž vys|ovi| radostl skromného domova a venkovského dětstvÍ.

Natodil se v Lázních Bělohradě 4. l' 1859 v roďně drobného rolníka

a tkalce. Když po absolutoriu jičínského učitelského ristavu zečal r. L877

učit v Trhově Kamenici naŽe|eznfchborách, byl zprvu zkrušen chudobou

kÍaie i strastmi učitelského postavení. od mládí do stáií s iniciativ.ou i po.

korou vykonával učitelské povolání; podílel se i na místní osvětové činnosti,

psal ďánky do pedagogickfch časopisir, sestavil obsáhlf pŤehled o vfvoii

Bkol o" KralovitÝcl Vinohradech v Praze. Nikdy však neutkvěl v roll

,,zapaďého vlastence... Pii všem zalíbení v lidovfchovné činnosti tlhl

k literární tvorbě. Touha bjt co neiblíž kulturnímu centru ho vedla pies

Hlinsko (1882{?) do Prahy. Tam také 8. 7. 1926 zemčel.

Po prvďch fejetonech v Poslu z Budče 18?8 a básních v Humoristickfch

listecb hledď .prosd kantťrrek v pohorském městečku.. kontakty s V. Be-

nešem Tčebíz.tÍ- 
" 

J. Nerudou; J..Arbesovi (jemuž se v dopise pŤedsta-

voval iako jeden z ,,kandidátťr existence..) vděčil za první povzbuzení. Ve

zÁklad'' od něhož se mobl - tíeba v polerrrickém nesouhlasu - odrazit dalšl
vyvoi.

Mezi piispěvateli almanachťr byl Puchmajer jednou z nejvlraznějších
básnickfch osobností; svou tvorbou chtěl uspoi<ojit pŤedevůím oa'oáe,
literárně vzdělané publikum. Jeho básnickÍ síoh, za|ozang na slovníkově
|ohatém konkrétním pojmenování věcí a jevťr, vyznačuje piehledná v] stav-
!a věcná ijazyková a plynulost básnické dikce. S iistotou vláď sirotou ska-
lou Žánrťr, od vznešené dy (Óda na Jana Žižku z Trocnwa) až po žertovné
písně. leho adaptace bajek, v nichž dovedl uplatnit smysl pro poi,,..,,
čtenáčsky Žily po celé 19. stoleti; jeho vlasteneckou lyrikou (N" j*yi u,nÍ,)
začíná naše politická poezie. Poďe polské pňeďohy 

"p,""ouj 
Pichmajer

pťeklad Montesquieuova Chrdmu gnidského (1804), galantní milostnou
poezii psanou pťrvodně jako doprovod k !7'atteauov!m rytinám. Soubor
Puchmajeroqfch básní Fialky vyšet aŽ posmrtně (18'3), 't"i"e iar<o ietroRllmovník aneb Rllmooní slozsnik (1824),

Ladislav Quis
/L846-1913/

Básník, PĚek|adate| a kritik, pňíslušník ruchovské senérace.Vydáva| také české klasiky a napsa| cenné vzpomínky.

Narodil se 7,2. 1846 v Čáslavi, leho otec byl městskj,m lékaňem.
Studoval gymnázium v Ptaze, v Havlíčkově Brodě a v Táboče, kde se užŽivě ričastnil studentského literárního d'ění. Právnická studia na praŽské
univerzitě zakončil doktorátem. Byl činnf jako žurnalista krátce v Sabinově
Slovanu, od r. 1872 v Nfuodních listech. od r. 1881 byl dva roky advo-
kátem v Čáslavi a potom dlouhá léta v Pťetouči. Sklonek života (od r' 1908)
trávil v Praze, zemňel l. 9. 1913 v Černošicích.

Quis vstoupil do literatury se spisovateli almanachu Ruch a svou první
sbírku, pčedstavujíci charakteristické piednosti i slabosti poezie táhoto
lliit."i, také podle generačního manifestu nazva|'. dal ji titul Z ruchu(L872). Quis nebyl básník smyslové nebo citové inspira"", .,11,b.Ž spíše typ
intelektuální. Měl dostatek vkusu, vnímavosti a vzdělání, aby umělecky
ztvárnil to, čím Žila jeho doba a co bylo v její atmosféie, ale neáostávalo se
mu- osobitosti, aby wiskl .svjm veršťrm vjraznější tváčnost. Jeho lyr,ika
nadšeně a oddaně opěvuje ideál vlasti 

" 
'oobody. Současníci o"eřouaii nujeho poez,ii i rétorick patos vznešeně svazující .lou" 

" 
obrazy, mohutnou

intonaci čečrrickfch otázek a oslavnj'ch apostrof i konečně všeobecnost
piedstav. Quis silně zdťrrazrloval rovněž lidouo,t své tvorby; spočívala
v tom' že se chtěl piiblíŽit ,'prostonárodnÍmu.. tÓnu, a to u pi,íoue t|,i""
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záklaď, od něhož se mohl - tŤeba v polemickém nesouhlasu - odrazit dalšívyvoj.

Mezi piispěvateli almanachťr byl Puchmajer jednou z nejvjraznějších
básnickfch osobnostÍ; svou tvorbou chtěl uspokojit pčedevÍíá náročrré,
literárně vzdělané publikum. Jeho básnickf sloh, zatozeng na sto.,n*ove
bohatém konkrétním pojmenování věcí a jevťr, vyznačuje piehledná vj,stav-
ba věcná i jazyková a plynulost básnické dikce. S jistotou vláď sirokou sta-
lou žánrťr, od vznešené dy (Óda na Jana Žižku z Trocnan) az po zertovne
písně. Jeho adaptace bajek, v nichŽ doveď uplatnit smysl iro pointu,
čtenáÍsky žily po celé l9. století; jeho vlasteneckou lyrikou (N" j*yi u'n,)
začíná naše politická poezie. Poďe polské pŤeďohy 

"p,".ouj 
Puchmajer

pieklad Montesquieuova Chr mu gnídského (1804), galantní milostnbu
poezii psanou pťrvodně jako doprovod k !7'atteauovjm rytinám. Soubor
Puchmajerodch básní Fialky vyše| až posmrtně (1833), stejně jako jeho
Rllmoaní'k aneb Rllmor.lni sloaník (|824).

Ladislav Quis
/ t846-1973/

Básník, PŤék|adate| a kritik, pÍístušník ruchovské géne ace.
Vydáva| také české klasiky a napsat cenné vzpomínky.

Narodil se 7,2. 1846 v Čáshvi, jeho otec byl městsk m lékaiem.
Studoval gymnázium v Praze, v Havlíčkově Brodě a v Táboie, kde se uŽ
živě ričastnil studentského literárního dění. Právnická stud.ia na pražské
univerzitě zakončil doktorátem. Byl činnf jako Žurnalista krátce v Sabinově
Slovanu, od r. 1872 v Národních listech. od r. l88l byl dva roky advo-
kátem v Čáshvi a potom dlouhá léta v Pielouči. Sklonek života (od i' tsoa;
trávil v Praze, zemíel l. 9. 1913 v Černošicích.

Quis vstoupil do literatury se spisovateli almanachu Ruch a svou prvnr
sbírku, pťedstavující charakteristické piednosti i slabosti poezie tohoto
1aměiení' také poďe generačního manifestu nazval: dal jí 1itul Z ruchu
(1872)' Quis nebyl básník smyslové nebo citové inspira"", ,,yb.Ž spíše typ
intclektuální. Měl dostatek vkusu, vnimavosti a vz,Jělání, aby umělecky
ztvárnil to, čím Žila jeho doba a co bylo v její atmosféie, ale nedostávalo se
mu osobitosti, aby vtiskl .sv1fm verširm vjtaznější tváinost. Jeho lyrika
nadšeně a oddaně opěvuje ideál vlasti a svobody. Současníci oceĚovali najeho poezii i rétorick1i' patos vznešeně svazující slova a obrazy, mohutnou
intonaci čečnickfch otázek a oslavn1ich apostrof i konečně všeobecnost
pňedstav. Quis silně zdrirazrloval rovněž lidovost své tvorby; spočívala
v tom, Že se chtěl pÍiblížit ,,prostonárodnímu.. tÓnu, a to v pisóové lyrice

i v básních epickfch, pieváŽně baladickfch. V duchu lidové pŤedstavivosti

a humoru 'o"žil ." vystihnout charakteristické rysy národního života, což

se mu s největším rispěchem podaŤilo v cyklu ba|ad Hloupjl Honza (1880),

čerpajícim motivy, známé pŤíběby a postavy z poMdek. Quisovi bylo cizÍ

imirovizování, a-d,bal proto o formtílní vytiíbenost suof i verše a o ieiich
rozmanitost.

Tčebas nezanechal Quis iako básník v české poezii vjtaznou stopu, bylo

ieho místo v české literatuŤe vlznamné. Závažaé byly jeho pÍeklady, hlavně

z němčiny: pÍekládal Goetha, Schillera a Kleista. Cenná byla ieho práce

pii péčlivém vydávání některj'ch základních děl a autorťr českého písem.

nictvi, napr*tad Havličkovfch spisťr a korespondence, kritickÝch článkťl

NeruáorrÝch, Erbena, Čelakovského a dalších. Cenné byly i ieho studie

kritické a literárněhistorické. Zlačf,lÝ vj'znam rtlají kone&ě i Quisovy
skromně psané memoáry _ jebo Kniha vzpominek (1902)' zac|tycuiici zajl-

mavé události, detaily a postavy národního a kulturního Života na venkově

i v Praze od 50. do 70. let, charakterizující tisilí tuchovské generace a pŤibti-

fu|ící čtenáŤi osobnost Nerudovu.

Karel Václav Rais
/1859-1926/

Tvúrcc reetistlckfch venkovskfch povídek a románrl, soustÍcděnfch
k rodinnfm nesvárúm a generačním sporŮm o majetek ncbo
k oběteyé činnosti ,,zapadlfch vtastencŮ.,; citlivě zpodoboval
st.roivětského č|ověka, stáÍí a horskou krajlnu. Y pracích pro
m|Ódcž vyslovlt redostl skromného domova a venkovského dětstvÍ.

Naroďl se v Lázních Bělobradě 4. 1. 1859 v roďně drobného rolníka
a tkalce. KdyŽ po absolutoriu iičínského učitetského ristavu zAča| t. L877
učit v Trhové Kamenici naŽe|ezniJchborách, byl zprvu zkrušen chudobou
kraje i strastmi učitelského postavení. od mládí do stáŤí s iniciativou i Po.
korou vykonával riěitelské povolání; podílel se i na místní osvětové činnosti'
psal články do pedagogickfch časopisir, sestavil obsáhlf piehled o vjvoji
škol na Královskfch Vinohradech v Praze. Nikdy však neutkvěl v roll

',zapaďého vlastence... Pči všem zalíbení v lidoqfchovné činnosti tÍhl
k literárnl tvorbě. Touha bjt co nejblíž kulturnímu centru ho vedla pies
Hlinsko (1882{7) do Prahy. Tam také 8.7. 1926 zemňel.

Po prvďch feietonech v Poslu z Budče 1878 a básních v Humoristickfch
listech hledal ''pfostÝ kantťrrek v pohorském městečku.. kontakty s V. Be-
nešem.Tfebízslr.fm a J. Nerudou; J. Arbesovi (jemuž se v dopise pšedsta-
voval jako ieden z ,,kandidátťr existence..) vděčil za první povzbuzeni. Ve
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spoÍech z konce 70. let sympatizovď spíš s odp{rrci národního směru, sc
Sládkem háiil volnost každé poctivé literárnÍ práce. V 80. letech zdtrrÁovat
v uměnl hlavně ideu pravdy a českosti. Kritiku své práce 

"" 
'oÁy -oa""ov

na konci století prožíval iako autor utwzenf - talé umorua""í p"p"r".l-
tou své tvorby - v pÍednostech své metodn která tíhla k realistick3riu zpo.
dobování venkovského světa. Patňil mezi zakladatele a redaktory-e",opi,.,
!t!on' i2ho pŤátelskf otruh tvoÍili A. Jirásek, A. Klášterskji l. Ťr'o'i"v"",
M. A. ŠimáčekaZ. i[inter.

. Mládeži byly určeny četné Raisovy historické pňíběhy. Dětského hrdinu,
kter'f pomáhá svému okďí od bidy, trápeď, stesku po vlasti a po aomove,
majÍ také autorovy obrázky ze současnosti. Pčíběh m 

" "itovym "azi.tt,-z dětství, obklopeného pohodou skromného domova, raao., prosffi tata pčírodou, dodává na bezprosďednosti osobď tÓn, blízkost taove pisni
a ptnímu vyprávění (Dona, |9o3; PoiI Zoičinou, |9o6i Posledni uto, t:sz+1.

Pro dospělé psal Rais až do t. 1885 pievážně verše. V satirick ch epigxa-
mech a ďegoriÍch zesměšrloval poddanost a zištnost, varoval pr"a,,i,*,-
ností národa (pseudonym Prokop Bodlák). Poukazoval k dějinam 

" 
k u",,-

kovu jako k pramenťrm kladnfch hodnot, k městu jako ke lai";i .rp"at".
Osobní zkušenosti i obecnější směťování české literatu"y oápo.,.auay
postupně Raisovu uměleckou pozor,nost od neutěšeného .tá,,,, soudobého
večejného Života a od obecnfch ideálťr a soustÍeďovaly ji ke každodenďmu
byti obyčeinÍch lidí. Teprve v tuto chvíli, na odchoáu do Prahy, začalspisovatel cílevědomě těžit ze znalosti lidového prostieď a kraje,," boa".,i-
činsku a Hlinecku. Navázal na svoje počáteční fejetony, na venkovskoupovÍdku Hálkovu a na prÓzu Nerudovu. Pod Nerudovo" 

"as.ii""."vsav Národnich listech 1885 troiď|nf obrázek Z zllasažsk"llch e.*aii, pál'w
vstup na pole prozaické povídky.

Pro Raise povidkáče není měťítkem českosti ani mravní síIy to, co o soběpostavy Ťíkají, co vyzntvajl, ale jak jednají v denní praxi, nějčastěji píímov rodině. I stčízlivě pátravému pohledu autora' kter]|, vyznává v ument
:ťěT9: pravdu.., se jako národně i lidsky nejzachovalejšt jeví venkov.K-rejčí Sejkora v povÍdce Pro číslo ma do aruneho dne došit novf taŇt.Pňesto jde ze své osady vánicí do sousedního městečka k ueiíelovi pronoviny. Žena mu vyčítá ieho vášeĎ pro čtení a pro svět, ale těší ji, že zamužem pŤicházejí sousedé na besedu. Povídka končí večerem, .oáii".pi,krejčí čte pii svíčce Nátodní listy a hoňce si uvědomuje, že to s národemnevypadá dobie. ,,Česká pravda.. je u Raise trpká; jedinou ritěchou v nÍa lékem proti beznaději jsou drobní lidé, kteňí se na svych místech snažípomáhat potťebnjm a nečekaji za to ani uznríní'
. loTě*j rozsáhlé prozaické dílo K. V. Raise krouží kolem takto pojatého
Í:b.r9ho člověka a jeho postavení mezi lidmi. Podle toho, v ;"tc.*ii. ..lidskému jedinci daií volně jednat a získávat tím aspoĎ vnitŤní zadostiučině-
ní, lze autorovy povidky a romány rozdělit do tií skupin

V jedné vystupuie d{rvěňiv5? a plach1f dobrák jako povolná oběť poměrr).
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Pozomost se sousďeďuje k jedinci, kterého citová ztráta, tlak neibližšího
okolí i vlastní poddainost wbaií do trfaivého osaměnÍ a zoufďj'ch gest.

Madián v povidce odstrěm! obchází po matčině smrti'svoje sestry a pií-

buzné. Z jejilch náŤk{r, klevet, posunk{r a náwhtr i ubohf mrzák poznenáhlu

vyrozumí, že je sám, všemi opuštěnj'; cestou domťr se utopí' aby nebyl
nikomu na obtíŽ. Hrdina románu Kalibtlo zločin (č, 1892)' dědic pěkného

hospodáŤství, trpí osarnělostí v rodině, která se rozpaďa ne tak matčinou
smrtí, jako chamtivostí poztrstďj,ch. Vychytrďí pÍíbuzn| vášeli ke Karle'
která si starosvětsky neobratného a staršího mládence vza|a na matčin
nátlak, v{rle udržet ďespoĚ zdání rodinné pohody ďouho vedou jednání

Vojty Kďiby. Posléze si však dobráckf muŽ začne uvědomovat, Že s ním
žena i její matka hrají falešnou bru, a vzpírá se jejicb vyděračsM. K drama-
ticky vyhroceném ďďogu, kterf nese napiatÝ děj' piistupuje v těchto pa-

sážích vnitiní monolog; vyjevuje ro4)or mezi tím, jak se lidé tváÍÍ a ieví'
a jacÍ jsou, i hrdinovu tíserl z tohoto poznání. Kalibovu shovívavou trpě-
livost k Ženě ukončí ziištěď, Že Karla patŤí dávno jinému muži, kterÍ' je

otcem jeiího ďtěte. Záchvat bolestiplné mstivosti, v němŽ zabiie svou
ženu, pňivoď vzápétl i jeho vlastnl smrt.

Kaliba ie obětí i mstitelem' V pozdějších Raisovj'ch románech pievláda|t
lidé obětovaní, neiednou pťímo iakoby piedurčeď k ritrapám a aroskotání
(Stehte,č. 1903; Siroteh,č. 19ol). Šustrlojzl, hlavní postava románu O ztra-
cenén šetlci (č. 1918-19)' se poněmčuje a ztrácí'národu v dťrsledku toho' že

iako člověk boiácnÝ ustupuje Ženě, která mu brání ričastnit se veŤejného
života na česko-německém pomezí. ohroŽenf je v těchto pozdních Rďso-
vfch ďlech každÝ, kdo pohrdne skromností, 7Atoluži po majetku a chce
prosazovat vlastní osobu na rikor druhfch (Na lepším, č. 1899). Zklamání je

téměŤ nevyhnutelnjrrr ridělem vesničana, kter1 se dá z|ákat pozlátkem
města (Paničkou, č, t897). Jen v několika piíbězích vyzní konfrontace
člověka z vesnice a z města ve prdspěch toho druhého. V povídce Pes
pŤichází po letech do rodné chďupy na návštěvu z Prahy dělník. otec
i macecha pŤijímají nevítaného syna s obavami, aby něco nechtěl. Jediná
bytost, která vítá bÍvďého člena domácnosti s radostí, je starf pes.

Protilehlf pÓl Raisova umění pňedstavuií idyly. Rozmarnfm i tkliv'j'm
pčíběhÍrm se šťastn m koncem dodával autoÍ věÍohodnosti tím, že je po-
noňil do minulosti (Zapaďli vlastenci) nebo že v nich konfliktní situace
podával humorně (Pant ta Bezoušek, č. 1894; K ča, č. 1905)' UčitelskÝ
mládenec Karel Čermá,k, trrdina románu Zapadlí olastenci (č. 1893), pňi-
cház| t. t842 ďo zapaďé horské osady Pozdětína nerad - chudoba ho do-
nutila zanechat studií. Postupně nabjvá sebedťrvěry, sbližuje se s místními
vlastenci, získává lásku Albínky z faty, iejí ruku a dobrou školu. Drobní
lidé se svfm humorem, se sv1i'mi vášněmi i nezdary (románem se mihne
několik pŤípadtr lásek zmaŤenfch a krutfch, jedna poznamena-la také Čer-
mákovu matku), zámožná vdova Žalačka, která usiluje získat Čermáka pro
sebe, to jsou momenty, kter:Ími Raisova idyla nabjvá na umělecké živosti
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sporech z konce 70. let sympatizoval spíš s odpťrrci národnÍho směru, se
Sládkem hájit volnost každé poctivé literáÍní práce. V 80. letech zdr:raÁval
v umění hlavně ideu pravdy a českosti. Kritiku své práce 

"" 
.o*v *oJ"*v

na konci století prožlval jako autor utvrzenj' - tat<ě mimoraa"o" páp"r"'i.
tou své tvorby - v pčednostech své metody, která tíhla k realistick3mu zpo-
dobování venkovského světa. Patňil mezi zakladatele a redaktory-e".opi'"
lyon' i2ho pÍátelskf okruh tvoÍili A. Jirásek, A' Klášterskji I. Ťno."y"',
M. A. ŠimáčekaZ. iVinter.

' Mládeá byly určeny četné Raisovy historické pčíběhy. Dětského hrdinu,
kter.f pomáhá svému okolí od bídy, trápenÍ, stesku po vlasti a po domově,
mají také autorovy obrázky ze současnosti. Pťíběh m a 

"itovym 
zážitkťrm

z dětství, obklopeného pohodou skromného domova, r"ao" p'o'ij,"t, tat
a pňírodou, dodává na bezprostťednosti osobní tÓn, blízkost lidoíe pisni
a ristnímu vyprávění (Doma, L9o3; Pod Zztičinou, |906; Poslední této, lg24).

Pro dospělé psal Rais až do r. 1885 pŤevážně verše. V satirickj'ch .pigra-
mech a alegoriích zesměšůovď poddanost a zištnost' varoval pr.a n",uo.-
ností národa (pseudonym Prokop Bodlák). Poukazoval k dějinam a k v.en-
kovu jako k pramenťrm kladnfch hodnot, k městu jako ke 

"a'oii 
.ip"aru.

Osobní zkušenosti i obecnější směčování české literatury oápoutavay
postupně Raisovu 'měleckou pozornost od neutěšeného stávu soudobého
večejného Života a od obecn!'ch ideálťr a soustťeďovaly ji ke každodennímu
bytí obyčeinj'ch lidí. Teprve v tuto chvfli, na odchodu do Prahy, začal
spisovatel cílevědomě těžit ze znalosti lidového prostiedí a kraje ,," ío.L.,i-
činsku.a Hlinecku. Navázal na svoje počáteční fejetony, na venkovskou
povídku Hálkovu a na prÓzu Nerudovu. Pod Nérudováu zástitou vyšel
v Národních listech 1885 trojďInf obrázek Z otasaiskllch po-ttl, p^rt,,
vstup na pole prozaické povídky.

Pro Raise povídkáče není měňítkem českosti ani mravnl síly to, co o soběpostavy Ťíkají, co vyzntvají, ale jak jednají v denní praxi, nějčastěji pčímo
v roďně. I stťízlivě pátravému pohledu autora, kter]i vyznává v umění
:ťě:T9! pravdu.., se jako národně i lidsky nejzachovalejší jeví venkov.
Krejčí Sejkora v povÍdce Pro čislo má d,o druhého dne došit novf kalmuk.
Pňesto jde ze své osady vánici do sousedního městečka k učiielovi pro
nov.iny. Žena mu vyčitá jeho váše pro čtení a pro svět, ale těší ji, že za
muŽem pňicházeií sousedé na besedu. Povídka končí večerem: roáina spi,krejčí čte pŤi svíčce Nfuodní listy a hoice si uvědomuje, že to s národem
newypadá dobfe. ,,Česká pravda.. je u Raise trpká; jedinou ritěchou v nía lékem pťoti beznaději jsou drobni lidé, kteňí se na svych místech snaŽípomáhat potťebnjm a nečekajÍ za to ani uznáni.
. l.Tě.: rozsáhlé prozaické dílo K. V. Raise krouží kolem takto pojatého
|9u1ftto člověka a jeho postavení mezi lidmi. Podle toho, v jatc^mile selidskému jedinci daií volně jednat a ziskávat tím aspoĎ vnitiní zadostiučině.
ní, lze autorovy povidky a romány rozdělit do tií skupin.

V jedné vystupuje dirvěiiv5? a p|achy dobrák jako povolná oběť poměrir.

Pozornost se sousďeďuje k jedinci, kterého citová zEáta, tlak neibližšího

okolÍ i vlastní poddainost whají do trj'znivého osamění a zoufalj.ch gest.

Mariján v povídce Oilstrčmll obchází po matčině smrti svoje sestry a pií-

buzné. Z jejich náikťr, klevet, posunktr a návrhťr i ubohf mrzák poznenáhlu

vyrozumí, že je sám, všemi opuštěn''; cestou dom{r se utopí, aby nebyl

nikomu na obtíž. Hrdina románu Kalibtlo zločin (č. 1892)' dědic pěkného

hospodáŤství, trpí osamělostí v rodině, která se rozpaďa ne tak matčinou

'*'tí, '"ko chamtivostí pozťrstďj.ch. Vycbytralt piíbuzrrí, vášerl ke Karle,

která si stÍlÍosvětsky neobratného a staršího mládence vza|a na matčin

nátlak, v{rle udržet ďespor! zdání rodinné pohody ďouho vedou jednání

Vojty Kďiby. Posléze si však dobráckjl muŽ začne uvědomovat, Že s ním

ženai jqlmatka hrají fďešnou hru, a vzpírá se jejich vyděračství. K drama-
ticky vyhroceném ďalogu, kterj'nese napjatf děj, piistupuje v těchto pa-

sážích vnitční monolog; vyjevuje rozpor mezi tím, jak se lidé tváŤí a jevi'

a iací jsou, i hrdinovu tíseĎ z tohoto poznání. Kalibovu shovívavou trpě-

livost k ženě ukončí ziištění, že Karla patii dávno jinému muŽi' kter!' je

otcem jejího ďtěte. Záchvat bolestiplné mstivosti, v němž zabije svou
ženu, pňivodí vzápét| i jeho vlastnÍ smrt.

Kďiba je obětí i mstitelem. V pozděiších Raisovj,ch románech pčevládaií

lidé obětovaní, nejednou pŤímo jakoby pčedurčení k ritrapám a ztroskotánl
(Stehte,č. 1903; Siroteh,č. 19ol). Šustrloizl, hlavní postava románu O ztra-
ceném šeaci (č. 1918-19)' se poněmfuje a ztrácí'národu v dtrsledku toho' že

iako člověk boiácnÝ ustupuje ženě, }Íerá mu brání ričastnit se večejného
Života na česko-německém pomezl. ohroženjl je v těchto pozdních Raiso-
vfch dílech každÝ, kdo pohrdne skromností, zatouži po majetku a chce
prosazovat vlastní osobu na rikor druhfch (Na lepšhn, č. 1899). Zklamání ie
téměŤ nevyhnutelnlm ridělem vesničana, kter!' se dá z|ákat pozlátkem
mésta (Paničkou, č, |89?), Jen v několika pŤíbězích vyzní konfrontace
člověka z vesnice a z města ve pťdspěch toho druhého. V povídce Pes
pňichází po letech do rodné chalupy na návštěvu z Ptahy dělník. otec
i macecha piijímají nevítaného syna s obavami, aby něco nechtěl. Jediná
bytost, která vítá bfvalého člena domácnosti s radostí, je starf pes.

Protilehlf pÓl Raisova umění pňedstavuií idyly. Rozmarn1i'm i tkliv}?m
pÍíběhtrm se šéastnj'm koncem dodával autor věrohodnosti tím, Že ie po-

noiil do minulosti (Zapaďli vlastenci) nebo že v nich konfliktní situace
podával humorně (Pantáta Bezoušek, č. 1894; Káča, č. 1905). Učitelskf
mládenec Karel Čermák, hrdina románu Zapadlí olastenci (č. 1893), pii-

cltáz|t. L842 do zapaďé horské osady Pozdětína nerad - chudoba ho do-
nutila zanechat studií. Postupně nabj'vá sebedtrvěry, sbližuje se s místními
vlastenci, ziskává lásku Albínky z faty' její ruku a dobrou školu. Drobní
tidé se svfm humorem, se svfmi vášněmi i nezdary (románem se mihne
několik pŤípadťr lásek zmaňenj.ch a krutfch, jedna poznamenala také Čer-
mákovu matku), zámožná vdova Žabčka, která usiluje získat Čermáka pro

sebe, to jsou momenty, kter1fmi Raisova idyla nabyvá na umělecké živosti
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a pritažlivosti. Horské prostčeď svou drsností zvjmzrluje v postavách
romáau houževnatou nezdolnost i vzájemrrou soudlžnost, svjlm iádem
navozuje dojem monumentálního prostoru' kterjl všemu' co se v něm
odehrává' dává slavnostní obrys. V povídce Sklntk je panskf poiezdrrf
Karel Domorázek se svou mladou domácností pomlouván maloměstskou
honorací, protože nevlastní parádní skleník. Domorázkova inteligentní
a vtipná Žena nakonec zesměšní pov1lzšence tím, že si místo skleníku poÍídí
modernější kredenc.

TÍetí' umělecky ne|bohatší skupina Raisovfch děl ie soustŤeděna k posta-
vám, které nepiijímají měňítka okolního světa - kde si každf Žije na svou
pěst a hrabe do své kapsy -, ale jednaií tak, aby prospívali a pomáhali
tomu, kdo je lidsky nejpotiebnějšÍ. Praktickou lásku k bližrrÍmu osvědču|í
u Raise pčevážně lidé staií, plní činorodosti a lidské ričasti v{rči světu,
kter!' se jim vymkl z rukou. oni to pozorují, trpí bezcitností a lakotou
sv!'ch synri a dcer i opuštěností, ale snaží se jim všemi svjmi zblvajícími
silami čelit (sbírka povídek VllminkáŤi, 1891). stary StŤihavka z povídky
Konec žioota je pro své tŤi stovky vytržen z klidu rrÍminkáťské světničky.
Ro4ina lakotného zetě se ho zbavuje v okamŽiku, kdy zjistÍ, že je bez
peněz. ,'Kmotránek jako tťtŽe.. s rezignaci pňijimá stěhování k nejchudší
dceňi do hor i pňicházející smrt. Blaží ho, že risporami pomohl vnučce
ke šťastnémrr- manželství.

FaráÍ Kalous, hlavní postava románu zdpad (č. t896), se nerad smifuje
s bezmocí stáňí' chorobou, opuštěností i pomyšlením, že míra jeho poslání
v ghudé horské končině je dowšena. Ztrád jedlu jistotu za druhou - sestnr
hospodyni mu odvádí snut' synovec Prokťrpek nemrlže nastoupit na ieho
mÍsto. Z těchto i z dalších podobnfch ztfát se sebeodŤlkavj'staňec vzpama-
tuje' ďe stěhování z faÍy' k němuž ho nadčízenj' riiad nakonec donut|
pčivoď jeho smrt. I když je postupně zbavován možnosti jednat, stále si
uchovává schopnost starat se o svět, kterj' mu byl kdysi svěčen a kterj' on
navzdory jisté nehostinnosti a drsnosti pÍijal za svúj. Hluboká psycholo-
gická charakteristika ien zŤídka pracuje se samomluvou staÍce. Téměč
všecko v Západě je ztvárněno v hovorech postav: iejich vnitÍní rozpoložení,
běh života i sociáIrrí a kraiinná tváinost ,,české Sibiie.. - Hlinecka. Hovory.
nesou neien to, co se odehrává iakoby pčed čtenáÍovJrm zrakem, ale i ro,
co proběhlo a uzavÍelo se ďíve. V hovoru se smaává hranice meá tím,
jaké co je, a jak se to jeví dobrfm |idem. Z hovoru postav vypllvá také
vzÁcaá titěšná síla románu, tichá a smíňlivá elegičnost. Pramenem krásné
harmonie je také krajina, která souzní s postavami. Piedstavuje se iakoby
jejich očima' rikony denní práce, strhuje k sobě zvláštní zájq, a málen si
v románě osobuje postavení jednoho z hrdin{r. Svlm Západern patrÍ Rais
k prvnín českj'm romanopiscťrm, ktďí objevovďi pohnuté románové
,,děje.. v duchovní činorodosti jedincu odkázanfch na sám pokrai hez-
moci.

Rais byl mistrem povahokresby budované na zjevnj'ch projevech posta*
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yy - na ieiim zevněišku, gestikulaci' hlasu, iďi a skutcích. Zajímal ho

čiověk v ďalogu s lidrri, ať už se hovorem vyjevoval spor a svár, anebo

lidská vájemnost a soudÍžnost. IvtnohostlannÍn uplaměním pŤímé ieči

se Rais lišil od vnlrávěče Jiráska' s nÍmž mohl soupeŤit v populárnosti.

Jedna ásluha mu byla pÍiznávána všeobecně i těmi pňíslušníky mladších
pokolení, ktečí ieho zpťrsob psycbologické charakteristiky odmitali iako

"i"dood,'s.'il"í,. 
ásluha o umětecké povznesení lidového čtenáie a lidové

četby.

František Jaromír Rubeš
/  L81 4-  L863 i

obrozenskf básník a prozaik; autor písllovfch textrl spo|eěenského
zpěvu a žertovnfch i vtasteneckfch deklamovánek; v humoristlckfch
povídkách vttpnf pozorovatel matoměstského života z první po|oviny
|9. stolctí.

Narodil se 16. 1. 1814 v Čížkově u Pelhčimova jako syn náiemce
pivovaru, studovď v Havlíčkově Brodě a v Praze, pobyt v bohosloveckém
semináÍi po dvou letech píerušil, pirsobil iako vychovatel v Bystňici' také
pňi následuiících právnickfch stuďích v Ptaze a po nich byl vychovatelem
v rodině malostranského sládka. Právní službu zastával krátce v KarlÍně,
s odchodem z Prahy r. l84? a s počínající vleHou chorobou končí i ieho
spisovatelská dráha. Zem.Íel ve Skutči 10. 8. 1853.

Ještě než iača|v Tylovfch Květech otiskovat písně a humoristické básně'
které mu rychle získaly popularitu, uplatĎovď se jako humorista ve svém
pŤátelském okolí; ve studentském pokoji, kterj' nazj'val ,,herberk.. (tj.
noclehárna vandrovnich tovaryštr), měl prf stěny pomalovány obrázky
a žertovnjmi verši. teho tvotba i pak souvisela s a-tmosférou pfostňedí'
v kterém se neiraději pohyboval: studentská a Íemeslnická mládež' pivova-
ry a hosptrdky, společenskj'ruch české mďoměstské společnosti. Národní
sebevědomí, neproblemati zovaná životní pohoda, pocit družnosti, smysl
p'o reálnÍ'detail a životní urěitost, shovívav!'risměv nad slabirstkami lidt,
s tím i bysuj' postŤeh toho, co je morálně pokňivené, lidsky prázdné a
prospěcháčské, - to je zhruba obvod Rubešova literárního dila a je to také
sféra blízká zájmovému okruhu a obzoru jeho publika.

Některé ieho zhudebněné písně patŤily do repettoáru společenského
zpěvu (žertovná milostuá Soiť, měsíěku, jasně). Po Klicperovi pěstoval
s veršovnickou Íutinou deklamovánku, skladbu určenou k pňednášení pči
společenské zábavé. Nejčastěji z ní promlouvá vlastenecká agitace (Jd
jsem Čech!), chvála radostí tohoto života (Pitlo; D mka)' humorn1f pohled
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a piitažlivosti. Horské prostieď svou drsností zvjmzůuje v postavách
románu houževnatou nezdolnost i vzájemnou soudržnost, svjm Ťádem
navozuje dojem monumentálního pfostoru, kterf všemu' co se v něm
odehrává, dává slavnostní obrys. V povídce Sklentk je panskf pojezdnf
Karel Domorázek se svou mladou domácností pomlouván maloměstskou
honorací, pťotože nevlastní parádní skleník. Domorázkova inteligentní
a vtipná žena nakonec zesměšní poqllšence tfun, že si místo skleníku loÍídí
modernější kredenc.

Tietí, umělecky nejbohatší skupina Raisovfch děl je soustfeděna k posta-
vám' které nepŤijímají měiítka okolního světa - kde si každf Žije na svou
pěst a hrabe do své kapsy -, ale jednají tak, aby prospívali a pomáhali
tomu, kdo ie lidsky nejpoďebnější. Praktickou lásku k bližnímu osvědfují
u Raise pčevážně lidé stďí, plní činorodosti a lidské ričasti vťrči světu,
kterj' se jim vymkl z rukou. Oni to pozorují, trpí bezcitností a lakotou
svfch syoťr a dcer i opuštěností, ale snaŽí se jim všemi svjmi zbjvajÍcími
silami čelit (sbírka povídek V ninká:ži, 1891). staťí' Stňihavka z povídky
Konec žitsota je pro své tÍi stovky vytržen z klidu vlminkáŤské světničky.
Rodina lakotného zetě se ho zbavuje v okamžiku, kdy zjistí, že je bez
peněz. ,,Kmouánek |ako rťtže.. s rezignací pňijímá stěhování k nejchudší
dceči do hor i piicházeiící smrt. Blaží ho, Že risporami pomohl vnučce
ke šťastnémrr., manželství.

FaráÍ Kďous, hlavní postava románu z ?ad (č. l896)J se nerad smifuie
s bezmocí stáŤí, chorobou, opuštěností i pomyšlením, že míra jeho postánÍ
v ghudé horské končině je dowšena. Ztráci iedlu jistotu za druhou - sesuu
hospodyni mu odvádí snrt' synovec Proktrpek nem{rže nastoupit na |ďro
místo. Z těchto i z dalších podobnfch ztrát se sebeodčíkav!' stďec vzpama-
tuje, ďe stěhování z faty, k němuž ho naďízenj' riiad nakonec donutÍ,
pťivodí jeho smrt. I když je postupně zbavován moŽnosti iednat, stále si
uchovává schopnost stafat se o svět, kter!'mu byl k{ysi svěien a kterf on
navzdory jisté nehostinnosti a drsnosti pňijal za sv&i. Hluboká psycholo-
gická charakteristika ien zŤídka pracuie se sa.omluvou staÍce. Téměi
všecko v Západě je ztvárněno v hovorech postav: iejich vnitiní rozpoložení,
běh života i sociálnÍ a krajinná tváfuost ,,české Sibiie.. - Hlinecka. Hovory
nesou nejen to' co se odehrává jakoby pied čtenáiovjrn uakerÍl' ale i to,
co proběhlo a uzavielo se ďíve. V hovoru se smaává hranice meá t|rn,
iaké co ie' a jak se to jeví dobrlm |idant. Z hovoru postav vyptjvá také
vzácná těšná síla románu, tichá a smíilivá elegičnost. Pramenern krásné
harmonie je také krajina, která souzní s postavqmi. PÍedstarnrje se iakobyjejich očima' rikony denní práce, strhuje k sobě zvláštní zájw a málegr si
v románě osobuje postavení jednoho z hrdinťr. Svlm Západem patŤí Rais
k prvním českfm romanopisc!'n, kteií obievovďi pohnuté rornánové
;'děje.. v duchovní činorodosti iedincťr odkázanfch na sán pokraj.bez.
moci.

Rais byl mistrem povahokresby budované na zjevnfch projevech posta*

vy - Í!8 ieiin zevněišku' gestikulBci' hlasu, ieči a skutcích. 7aj|'nd.q1 fug

člověk v dialogu s lidmi, at už se hovorert vyjevoval spor a svár, anebo

lidská váiemnost a soudržnost. IÚnohostÍanDÝm uplatněním pŤíné ieči

se Rais lišil od vnlrávěče Jiráska' s nÍmž mohl soupďit v populáÍnosti.

tedna ásluba mu byla piiznávána všeobecně i těmi pÍíslušníky mladších
pokolení, kteňí ieho zpúsob psychologické charakteristiky odmitali jako

i1ed',oa.'so1lcÍ, - ásluha o umělecké povznesení lidového čtenáie a lidové

četby.

František Jaromír Rubeš
/ t814-1853 i

obrozenskf básník a prozaiki autor pís|lovfch textrl společenského
zpěvu e žeÉovnfch I vlasteneckfch deklamovánek; v humorist|ckfch
povídkách vt|pnf pozorovate| maloměstského života z první po|oviny
|9. sto|ctí.

Naroďl se 16. 1. l8l4 v Čtzkovu u Pelhňimova iako syn nájemce
pivovaru, studovď v Havlíčkově Brodě a v Praze, pobyt v bohosloveckém
semináŤi po dvou letech pŤerušil, pfrsobil jako vychovatel v BystŤici' také
pŤi následuiících právnickj'ch stuďícb v Praze a po nich byl vychovatelem
v rodině malostranského sládka. Právní službu zastával krátce v Karlíně,
s odchodem z Prahy r. L847 a s počínající vleklou chorobou končí i jeho

spisovatelská dráha. ZemŤel ve Skutči 10.8. 1853.
Ještě než zača|v TylorrÍch Květech otiskovat písně a humoristické básně'

které mu rychle získaly popularitu, uplatůoval se iako humorista ve svém
pňátelském okolí; ve studentském pokoii, kterj,nazjval ,,herberk.. (ti.
noclehárna vandrovních tovaryšťr), měl prf stěny pomalovány obrázky
a Žertovnjmi verši. Jeho tvorba i pak souvisela s atmosférou prostiedÍ'
v kterém se nejraději pohyboval: studentská a čemeslnická mládež' pivova-
ry a hospťrdky, společenskf ruch české maloměstské společnosti. Národnl
sebevědomí, neproblemati zov aná živomí pohoda, pocit družnosti, smysl
p.o reáln! detail a Životní určitost, shovívav1il risměv nad slabťrstkami lidí,
s tím i bysujl postňeh toho, co je morálně polďivené, lidsky prázdné a
prospěcháňské, - to je áruba obvod Rubešova literárního díla a je to také
sféra blízká ájmovému okruhu a obzoru ieho publika.

Některé jeho zhudebněné písně paďily do repertoáru společenského
zpěvu (žertovná milostná Stsiť, měsíčhu' jasně), Po Klicperovi pěstoval
s veršovnickou rutinou deklamovánku, skladbu určenou k pčednášení pÍi
společenské zábavé. Neičastěji z ní promlouvá vlastenecká agitace (íd
jsem Čech!), chvála radostí tohoto života (Piz:o; D!,mka)' humorn1f pohled
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n8 vztahy mezi muži a ženami (Ktercu bych tdd), vtip na ričet obecnfch
lidskÝcb oedostatkťr i aktuflnrch kazít (Každ! chce b t trochu žio; MÓdt).
S V. Filípkem a F. Hajnišen vydával prvď česlcf humoristickf časopis
Pakček' pfítel žertu a praody (l84l-45).

V prÓze aaváza| na podněty Tylovy vlastenecké a sentimentá|ní povídky,
osobitě se projevil jako autor humoresek, z nichž je nejznámějšl Pan
onanuensis na venku aileb Putou(i,,l za nooelou (1842). Vyprávěč těchto
',obrázkťr ze života,,, absolvovan právďk Antonín Prášil, ie pŤijat za
amanuense (advokátního uiedďka) s podmínkou, Že se píedstaví jako
novelista. Vydá se na venkov, aby získď látku pro zamfšlené dílo. Rozmani-
té lidské cbaraktery poaiá jtž cestou v dostavďku, projde rirznjmi prosďe-
í|ími' pto nďčení z ktádeže je vyšeďován nadutfn, správcem, kterého
pčedtím' neznaie jej' nepozd,ravil (risloví ,,nepozdravil u wbiček.. pochází
z této scény), náhodou dopomťrže pňíteli k získání děďctví, náhoda mu také
umoŽní stát se amanuensem' aniž napsď novelu. Povidka je psána v podobě
tzv. cestovní novely; Ťada náhod na nichž ávisí volné navlékáuí scén,
konstrukce děje i vstup postav do něho, odpovídá zvyklosten žánru. Tato
forma a motiv ,,putování za novelou.. umožĎuií také humorně obracet
naruby povídkáŤské zvyklosti a porovnávat je s Životní skutečnosti. Bystče
odpozorované postavy a vÝjevy mďoměstského a studentského světa,
vkusné karikováni rrťstních mocipánri' nadutcÍr, mohovitfch hlupákťr,
povrchních paniček a slečinek, sďídáiri humornfch poloh se sentimentálni-
mi, slovní vtip a hra s vj'znamy slov charakterizují i další Rubešovy
humoreskv.

Karel Sabina
/ t813-1877 /

Kritickf vykladaě pÍedb}eznového individualistického romantismu
a díla Máchova. Y době revotuce radikálně demokratickf politik
a pub|icista; propagátor utopického sociatismu. Jeden z prvních
tv rcú českého sociá|ního románu a opernÍ tibretista.

K romantické osobnosti K. Sabiny neoďučitelně paďí prvky záhad-
nosti, věci neznámé a nezjistitelné. Nebudeme nikdy pčesně znát celé jeho
ďlo pro množství šifer a pseudonymťr, pro anonymitu a rťrzné mystifikace'
v nichž si jako každf romantik liboval a k nimž byl také nucen okolnostmi.
Současníci měli podezčení, že autorem Sabinovy povídky Hrobník je
Mácha, dnes se ozjvá (vetmi chabě opŤené) podezčení opafué, že některé
posmťtně vydané práce Máchovy jsou dílem Sabinovfm. Motiv zá|tady
prochází také cel1|'m jeho Životem. Naroďl se v Praze 29. |2. l8l3 iako

nemanžďské ďtě. Sabina pozděii tvrďl, Že jeho otcem byl polskÝ šlechtic.

Vyrostl ve velrni stísněn!'ch poměrech u zedníka a domovďka J. Soviny' ve

snrdiích dospěl ď na práva' nedokončil je, krátce ho živilo zaměstnání

vychovatele' pozděii spisovatelství a redaktorstvÍ. Publikovď v pražskfch

českÝch a německj'ch časopisech beletrii a kritiky, pŤispíval také do listťr

lipskÍch a vídeĎskfch; do pražského časopisu Ost und Vest (Vfchod

a-Západ),kterf se obracel k německjm čtenáŤťrm s informacemi o kultuŤe

slovanskj'ch národťr v Rakousku, psď rivahy o české literatuŤe. Koncem

30. let nedlouho ptrsobil jako žurnalista ve Vídni, snad taur byl i policejně

vyšetŤován pro své článkn také leckteré jeho pŤíspěvky do pražskj'ch časo-
pistr vyvolaly svjm obsahem ásah cenzury a zájem policie. Patfil k poli-

iicky raďkální mladé inteligenci, byl členem tajného spolku Repeal, od

prvních dnir revoluce r. 1848 pťrsobil iako píední mluvčí radikálně de-

mokratické politiky, redigoval Pražské nmliny a Věelu, v r. 1849 Nniny

Lípy slovanshé. Pro čast na piípravě povstánÍ byl v květnu 1849 zatčen

" 
'o.'""o. Ptrvodní trest smÍti mu byl zrrěněn na l8 let ŽaláŤe, r. 1857 byl

smnestován. Když se uvolnily politické poměry, publikoval opět v mnoha

časopisech a novinách, hodně spolupracovď se vzrrikaiícím dělniclcfm tis-

kem a hnutím, sám reďgova| Slozlana (|87|-72), za piechodné krize

Prozatímního divaďa v r. 1866 byl dramaturgem činohry, iako oblíbenf

a obratnj,iečník piednášel v Umělecké besedě, v dělnickfch a iemeslnic-

kfch spolcích v Praze i na venkově a na táborovj,ch shromážděních.
V r' 1870 otiskl víderlskj'list Vaterland dopis z k"hy, kterj'nepiímo ozna-

čil Sabinu za udavače, Sabina časopis Žďoval a pŤi vyhrál, ale r. 1872 byl

na dťrvěrné schtrzce (za piítomnosti mladočeskfch politikťr J. Kučery'

J. Grégra, spisovateltr J. Nerudy, V. Hálka, l. Baráka ai.) z udavačství
usvědčén 

" 
pÍi'','""o opustit Čechy. Když se obsah jednání pronesl na

veiejnost, Sabina se vrátil a hájil brožurou Obrana proti lhdžirl, a utrhaě m,

Dnes ie dokázáno, že Sabinovo udavečství bylo mnohem rozsáNejší, než se
piedpokládalo: s krycím iménem Roman byl iiž od r. 1859 policejním

konfidentem, podávď podrobné a pro policii cenné zprávy o smj'šlenl
inteligence, o jeiím spojení do zahraniěí, o tajnfch politickfch poradách

atd. šnad jsou i pŤítom pravdivé starší dohady, že Sabina nesděloval
policii nejzávažněiší věci, o nichž věděl, napi. z dělnického hnutÍ a zjedná-

ní v redakci Národních listťr. Poslední léta Žil ve velké bldě, publikoval

německy, měnil pseudonymy. Zemňel v Ptaze 9. 1l. 187?' poďe rimrtního

zápisu ,,vysílenlm...
šabina se v!'znamně zapsal do děiin politického myšlení u nás iakorrto-

pickf socialista s rozhledem po soudobj'cb sociálních teoriích a se scbop-

oo'ti ď"l"t.tického posuzování společenskÝch ievir; své názory o prole-

tariátu jakožto základu národní společnosti a o roli osvěty pro uskutečĎová.
ní sociálních reforem vyloŽil ve spisu Duchovnll komtmistttus (1861). Jeho
literárněkritická tvorba, v níŽ spočívá leho nejvlastnější piínos české lite-

ratuče, je pak s prospěchem poznamenána ieho političrrostí. Profil Sabiny
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n8 vztahy mezi muži a ženami (Ktetou bych tdl)' wip na ričet obecnfch
IidskÍch nedostatkťr i aktuálních tkazn (Kažil! chce blt trochu žio; MÓila).
S V. Filipkem a F. Hainišen vydával prvď českf humoristickÝ časopis
Peleček,PŤitel žertu a praody (1841-45).

V prÓze navázal na podněty Tylovy vlastenecké a sentimentální povídky,
osobitě se proievil iako autor humoresek, z nicbž je nejznámějšI Pan
ct,|,c,n,ensis nq Úeflhu aneb Putozldttí za nwebu G8a). Vyprávěč těchto
,,obrázkú ze života.,, absolvovanf právnÍk fu1onín Prášil, je phjat za
amaouense (advoMtního uíedníka) s pod:nínkou, že se piedstaví iako
novefsta. Vydá se na venkov, aby získal látku pro zamfšlené dílo. Rozmani-
té udské charaktery pozaá již cestou v dostavníku, projde rťlznÍmi prostŤe-
dimi' pro nďčeď z ktádeže je vyšeďován nadut'E správcem, kterého
pŤedtín' neznaje jej' nepozd,ravil (risloví ,,nepozdravil u wbiček.. pochází
z této scény), náhodou dopomťrže pŤíteli k získání dědictvi, náhoda mu také
umožní stát se amanuensem' aniž napsal novelu. Povídka je psána v podobě
tzv. cestovní novely; iada náhod, na nichŽ ávisí volné navlékání scén,
konstrukce děje i vstup postav do něho, odpovídá zvyklostem žánru. Tato
forma a motiv ,,putováni za novelou.. umoŽĎují také humorně obracet
naruby povídkáčské zvyklosti a porovnávat je s životni skutečností. BystÍe
odpozorované postavy a vlievy maloměstského a studentského světa,
vkusné karikování místních mocipán{r, nadutcťr, mohovitj'ch hlupákÍr,
powchďch paniček a slečinek, stčídání humomj'ch poloh se sentimentální-
mi' slovní wip a hra s v!'znamy slov charakterizuií i další Rubešovy
humoresky.

Karel Sabina
/18L3-1877 /

Kritickf vykladač pÍedb}eznového individua|istického romantismu
a díla Máchova. Y době revoluce radikátně demokratickf politik
a publicista; propa3átor utopického socia|ismu. |eden z prvních
tvŮrcri ěeského sociálniho románu a opernÍ |ibretista.

K romantické osobnosti K. Sabiny neoďučitelně patií prvky záhad-
nosti' věci neznámé a nezjistitelné. Nebudeme nikdy pčesně znát celé jeho
ďlo pro mnoŽství šifer a pseudonymťr, pro anonymitu a rťrzné mystifikace,
v nichž si jako kaŽdf romantik liboval a k nimŽ byl také nucen okolnostmi.
Současníci měli podezfení, že autorem Sabinovy povídky Hrobník je
Mácha, dnes se ozjvá (velmi chabě opčené) podezfení opačné, že některé
posmrbě vyclané práce Máchovy jsou dílem Sabinovjrm. Motiv záhady
ptochÁzi také celjm jeho životem. Naroďl se v Praze 29, 12. l8l3 iako

nemanželské ďtě. Sabina pozděii twďl, že jeho otcem byl polskÝ šlechtic.

Vyrostl ve velrni stísněnj'ch poměrech u zedníka a domovníka J. Soviny' ve

studiích dospěl až na pÍáva, nedokončil je, krátce ho živilo zaměstnání

vychovatele, později spisovatelství a redaktoÍt|tví. Fublikoval v pražskfcb

česlcÍch a německ!'ch časopisech beletrii a kritiky, pfispíval také do listÍt

lipskÍch a vídeĎslcfch; do pražského časopisu Ost und Vest (VÝchod

a-Západ),kterf se obracel k němec\!'m &enáŤÍrm s informacerri o kultďe

slovanskj,ch národťr v Rakousku, psal rivahy o české literatuŤe. Koncerrr

30. 1et nidlouho pťrsobil jako Žurna1ista ve Vídni, snad tam byl i policejně

vyšetňován pro své články, také leckteré jeho piíspěvky do pražskj,ch časo-

pLt. ''yuouv svÍm obsahem ásab cenzury a zájem policie. PatŤil k poli-

ii"ty '"a*aloí mladé inteligenci, byl členem tajného spolku Rep9ď, od

prvďch dn{r revoluce r. 1848 pirsobil iako piední mluvčí radikálně de-

mokratické politiky, reďgoval Pražské nooiny a Včelu, v r. 1849 Nooiny

Lípy s|a:aniké. Pro ričast na pÍípravě povstání byl v květnu 1849 zatčen

" 
.o'"*. Pfrvodní trest smrti mu byl změněn na 18 let ŽaLáÍe, t. 1857 byl

arrrnestován. Když se uvolnily politické poměry, publikovď opět v mnoha

časopisech a novinách, hodně spolupracoval se vznikajícím dělnickjm tis-

kern- a hnutím, sám redigova| Slcuana (L87l-72), za pňechodné krize

Prozatímního divaďa v r. 1866 byl dramaturgem ěinohry, jako oblíbenf

a obratn!'čečrrík piednášel v Umělecké besedě, v dělnickfch a čemeslnic-

kfch spolctch u P'a"" i na verrkově a na táborov!'ch shromážděních.
V r. ls70 otiskl vídertskj'list Vaterland dopis z k"hy, kterj'nepŤímo ozna-

čil Sabinu za udavače, Sabina časopis žalovď a pňi vyhrál, ale r. 1872 byl

na dťrvěrné schťrzce (za pÍítomnosti mladočeskfch politiktr J. Kučery'

J. Grégra, spisovateltr J. Nerudy, V. Hálka, J. Baráka aj.) z udavačství

usvědčén a piinucen opustit Čechy. Když se obsah jedrrání pronesl na

veieinost, Satina se wátil a hájil brožurou Obrana proti lháhim a utrhač. m,

Dnes je dokázáno, Že Sabinovo udavačství bylo mnohem rozsáh1eiší, než se

piedpokládalo: s krycím jménem Roman byl již od r. 1859 policeiním

i.o,,fil",,t"m, podaval podrobné a pro policii cenné zprávy o smfšlení

inteligence, o jejím spojení do zahraničí, o tajnfch politickfch no1|acn
atd. šnad isou i pÍitom pravdivé starší dohady, že Sabina nesděloval

policii neizávažnějši věci, o nichž věděl, napi. z dělnického hnutí a zjeďná-

nt v redakci Národních listtr. Poslední léta žil ve velké bídě, publikoval

německn měnil pseudonymy. ZemŤel v Praze 9' ll. 18?7, poďe rimnního

zápisu ,,vysílením...-Sabina 
se vj'znamně zapsal do děiin politického myšlerrí u nás iako'uto.

pickj,socialistá s rozhledem po soudobfch sociálních teoriích a se schop-

''o..i di"l.ttického posuzování společenskfch jevťr; své názory o prole-

tariátu jakoŽto základu národní společrrosti a o roli osvěty pro uskutečĎová-

nt sociálních reforem vyložil ve spisu Duchoon! komlmismus (1861). Jeho
literárněkritická tvorba, v níž spočívá jeho nejvlastnější pŤInos české lite-

ratuie, je pak s prospěchem poznamenána jeho političností. Profil Sabiny
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kritika uwáÍelo dále jeho postavenl meá českou a německou kulturou, jeho
dobrá orientace v tom' co se právě děie v cvropskfch literatuÍách' a zvláště
jeho kritickf cit pro nové umělecké tendence, které .naií šanci se prosaďt,
poněvadž odpovídají spolďenskfm poďebám. Ve své první česky psané
kritice z r. 1835 byl prvním u nás, kdo pňesně charakterizoval dobovou
porlmíněnost romantické poezie a kdo uveď jejl citovost a subjektivnost do
souvislosti s novověkfm procesern raďkálních anratír v ideologické sféie.
Jako kritickÝ mluvčí romantické literatury interpretoval pŤedevšÍm tvorbu
iejí krajně individualistické větve, vysvětloval povahu a společenskou
funkci tzv. ,,geniálního.. básníka. Tento tvťrÍce se rozchází s uměleckÍmi
a životními konvencemi svého okolí, necítÍ se vázán jebo momentálnÍmi
potiebami ani danÍm pofitickjm stavem společnosti; tato ,,v5rtÍženost..,
na kterou doplácí i svlm vnitiaím nesouladen, ''Íozervanectvím.., unoŽůu-
je mu bjt nekompromisní v kladení ideátďch poŽadavktr, poetickjn obra-
zem pŤedjímat budoucí skutečnosti, a tak i ukazovat možnosti spolďenské-
ho pokroku a rozvoje lidského ducha. Sabina tímto vjkladerr postihl iak
objektivní historickou motivaci romantického inďvidualismu v absolu-
tistickém pÍedbňeznovém Rakousku, tak i progresívní vjznam ,,geniálního..
básníka.

Takov mto básníkem byl i Mácha a Sabina doveď pochopit a zevnrbně
vyloŽit podstatu a pňínos jeho uměnÍ. Dokazoval, že Máchova poezie nejen
nestojí v protikladu ke spÓlečensk"lm poďebám české literatury, ale že
dokonce nově naplĚuje jeií obrozenské poslání i svou odvahou piiznat si
skut.eěnost, jaká je, i silou své obraznosti, schopné vyjádíit ieií protiklady.
Y Úzlodu pozlahopisném (1845), psaném pro zamfšlene vydini Máchova
dilra' podď Sabina svou celkovou koncepci osobnosti Máchovy a jako jeho
pňítel mohl svrii vfklad opňít o ieďnečné záznamy Máchovfch vftokťr,
názotťr' o ridaje o ieho citovém životě i pracovní metodě. Ani pÍi polemic-
kém charakteru svj'ch vfkladťr Máchy a romantismu nebyl Sabina iedno-
strannÍ'' ocerlovď i tvorbu zcela jinak orientovanou (napÍ. Tylovu);
zastávď totiŽ názor, Že se literámí v voj nutně uskuteěĎuie souběžnfm
pfrsobením rťtznfch uměleckj'ch metod a pŤístupťr, jak to odpovídá rťrznosti
a mnohosti společensk1fch funkcí literatury. leho dialektické myšlení mu
tak umoŤnilo pochopit to, s čím se velrni těŽko vyrovnávala česká kritika
i literární pťaxe po celou druhou polovinu 19. století.

Sabinu uvítali ráď mezi sebou mladí májovci. V prvním ročníku Máje
otiskJ Upomínku na K. H. Máchu (1858) a v Nerudově časopisu obrazy
Života se vehementně angažovď svymi Liter rnlmi obrazy (1859) v polemice
se zkostnatě mi názory J. Malého. V této stati také rozvinul obecné
rivahy o vztahu mezi literaturou a společností a formuloval pojetl ,,refor-
mující mocnosti a rilohy.. kritiky. Tato riloha spočívá poďe něho jak
v destrukci - kritika pomáhá rozkládat systémy' které dosud twají, i kdyŽ se
fakticky vyži|y -' tak v konstnrktivním pťrsobení, když se kritika stává
prostčedníkem ,,mezi všeobecnou vťrlí a mezi skutky jednotlivcťr..' Máiov-

cúm byl Sabina sympatickÝ nejen pro svťri vztah k Máchovi a revolu&rí
činnost, ale i svfm literárním prognmem z let revoluce. Tehdy v stati
Demoktatickd litqatura (č. 1848) shmul své názory o sepětí literatury
s radikální politikou, které ie zisken, nikoli ztrátou pro literaturu, a o nut-

nosti odstÍanit protiklad mezi literaturou ,,par excďence.. a ,,liteÍatutou
pro lid..; degrokratičnost literatury nespočívá jen v jejlrn určení lidu' ale
piedevšín v ieiím zaměÍenl, odpovídaiícÍm stanovisku lidodch wstev
á ieiicn poďebám; derrokratická literatura je pak i literaturou demokrati-
zující. Svf'm politict<fm a historicky ulčenÝm piístupem k literárnlm
rikazťrm byl Sabina iako málokdo z jeho okolí disponován pro rikoly li.

terárněhistorické. Napsal také ňadu porrftu z dějin novočeské literatury
a teoreticky uvažoval o metodách literámÍho dějepisu. leho Dějepis literatu-

ry česhoslovanskl (1860-1866), vďkolepÝ v záměru i koncepci a piíliš

chvatnÝ v provedení, zŮstal nedokončen. Koncem života publikovď Sabina
německy děiiny českého dramatu a ďvadla do počátku 19. století; G. Fu-
čÍková ie r. 1940 vydďa pod názvem Počdt.by česWho dfudla (s vÝznam-
nou studií l. Fučíka o Sabinově zradě).

Již r. 184l, kdy teprve začínala česká povldka ze současnosti, upozorřo.
vď Sabina na romáo jakoho žánr odpovÍdající modernímu světu. K proble:

matice románu se často vyiadŤovď, napč. statí v Lumíru 1858 .Slouo
o rondnu oťtbec a o česhéttl zvláště; vyzdvihovď sociálně poznávací firnkci
románu, jeho schopnost odpovídat na ,,živomí otázlšyí. a nutnost' aby se

,,zakládgl na pravdě života.,. Ve svém beletristickém ďle se od konce
50. let intenzívně zaněÍil na románovou worbu. Román Na pottšti (|863)

ie poimenován poďe místa, kde se scházejí členové tajného spolku'
jícího na ideály svobodnfch zednáÍú. PÍrsobenÍ spolku velni volně prochází

široce založenfm obrazem veŤejnfch a kulturních poměrú p|edbieznovfch'
mezi románčvfmi postavami jsou iemeslníci, riŤedrríci, šlechtici, studenti'
herci, ďvadelní tanečnice, isou tam - často senzační - vÝievy z venkova'
měšťanské domácnosti, salÓnu, krčmy, blázince, ulice, novinové redakce'
jsou citovány dopisy, denÍkové zÁzrpmy a hodně místa zabírají tivahy
a ďskuse postav. Románovou technikou, kterou mladoněmecká kritika
nazlta|a metodou ,,vedle sebe.., nepodaŤilo se Sabinovi vywoÍit ďlo
nějak epicky sousďeděné, warovÍm vfsledkem ie tŤíšt často nenávaznfch
dějťr, postav, scén a roáovor(r. I tato tŤÍšť je však ď1o cenné a zaiImavé _

iednak jako dokunent o ideovém kvasu pŤed revolucí' jednak iako vďkf
u4ěleckÍ áoěr, pokus o sociální román s objemnÍm společensk m ábě.
rern a bohatfm myšlenkov m fondenr. obdobně lze charakterizovat i iirré
romány Sabinovy, Blouznění (1857), Jen tŤi léta ! (L860), Morana čili Soět
a jeho nicoty (1874), PžedbžeznooI reoolučttl boužtitldci o Rahousht (né-

mecky, 1879).
NeirledÍme-li na Sabinovy práce ryze rutinn{ a psané jen pro vÍdělek'

mťržene také ve většině jeho ostatního, velni rozsáhlého beletristického
díla oceĎovat více podnětnost' novost a uměleckj' dirvtip záměru než sám
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kritika uwáielo dále ieho postavení mezi českou a německou kulturou, iebo
dobrá orientace v tom' co se právě děje v ewopskfch literaturách, a zvláště
ieho kritickf cit pro nové umělecké tendence, které maií šanci se prosaďt,
poněvadž odpovídaií spolďensh.fm potÍebám. Ve své první česky psané
kritice z r. 1835 byl prmím u nás, kdo pÍesně charakterizoval dobovou
podmíněnost romantické poezie a kdo uveď jejÍ citovost a subiektivnost do
souvislosti s novověkfm procesem raďkálních anratťr v ideologické sféie.
Jako kritickf mluvčí romantické literatury interpretoval piedevším tvorbu
její krajně inďviduďistické věwe, vysvětloval povahu a společenskou
funkci tzv. ,,geniálniho.. básďka. Tento tvťtÍce se rozcházÍ s uměleckÍmi
a životními konvencemi svého okolí, necÍtí se vázán jeho momentálními
potŤebami ani danjm politickjm stavem společnosti; tato ,,vytrženost..,
na kterou doplácí i svfm vnitiním nesouladem, ,,rozervaneďvím.., umožllu-
ie mu bjt nekompromisní v kladeď ideáIních požadavkd poetickln obra-
zerr piedjímat budoucí skutečrrosti, a tak i ukazovat moŽnosti společenské-
ho pokroku a rozvoje fdského ducha. Sabina tímto vfkladem pos .hl 

iak
obiektivní historickou motivaci romantického individualismu v absolu-
tistickém pčedbÍeznovém Rakousku, tak i progresÍvní v!'znam ,,geniálnlho..
básníka.

Takovlmto básníkem byl i Mácha a Sabina doveď pochopit a zevnrbně
vyložit podstatu a piínos ieho umění. Dokazovď, že Máchova poezie nejen
nestojí v protikladu ke společens\im potčebám české literatury, ale že
dokonce nově naplĎuie její obrozenské poslání i svou odvahou piiznat si
skut-ečnost, jaká je, i silou své obraznosti, schopné vyiádňit iejí protiklady.
Y Úzlo&t, pooahopisném (1845), psaném pro zamfšlene vydani Máchova
díla' podal Sabina svou celkovou koncepci osobnosti Máchovy a jako jeho
pťítel mohl svťrj vfklad opiít o jeďnečrré záznaay Máchovj'ch vjtokťr,
názorÍr' o daje o jeho citovém životě i pracovní metodě. Ani pňi polemic-
kém charakteru svj'ch vfkladťr Máchy a Íomantismu nebyl Sabina jedno.
strann , ocerloval i tvorbu zcela jinak orientovanou (napi. Tylovu);
zastával totiž názot, že se literámí vlvoi nutně uskutečĎuje souběžnfm
p sobením rťrzrrfch uměleckfch metod a pŤísnrpťr, jak to odpovídá rťrznosti
a mnohosti společenskfch funkcí literatury. teho ďďektické myšlení mu
tak umoŤnilo pochopit to, s čím se velrni těžko vyrovnávala česká kritika
i liteťáÍní praxe po celou druhou polovinu 19. století.

Sabinu uvitali ráď mezi sebou mladí májovci. V prvním ročníku Máje
otiskl Upomínku na K. H. M chu (t858) a v Nerudově časopisu obrazy
života se vehementně angažovď svffi Literdrnírni obrazy (1859) v polemice
se zkostnatěljmi názory J. Malého. V této stati také rozvinul obecné
rivahy o vztahu mezi literaturou a společností a formuloval pojetl ,,refoť-
mující mocnosti a ulohy.. kritiky. Tato uloha spočívá poďe něho jak
v desuukci - kritika pomáhá rozkládat systémy, ktelé dosud trvají, i když se
fakticky vyži|y _5 tak v konstnrktivním pťrsobeď, když se kritika stává
prostčedníkem ,,mezi všeobecnou vťrli a mezi skutky jednotlivcťr... Máiov-

cúm byl Sabina s}'ElpatickÍ nejen pro svťri vztah k Máchovi a revolučnl
činnost, ale i svfm literarnm proglamem z let revoluce. Tehdy v stati
Denohratickd literatura (č. 1848) shrnul své názory o sepětí literatury
s raďkální politikou, které je ziskem, nikoli ztrátou pro literaturu' 8 o nut-
nosti odsEanit protiklad mezi literaturoU ::Pď excďence.. a ,,literaturou
pro lid..; demokratičnost literatury nespočívá jen v jejím určení lidu' ale
piedevšÍm v ieií'n zaměiení, odpovídajÍcírn stanovisku lidovfch vrstev
á i.ii"n poďebám; demokratická literatura ie pak i literaturou degrokrati-
zující. Svfm politickÝm a historicky určenÍm pŤístupem k literárním
rikazirm byl Sabina iako málokdo z jeho okolí disponován pro rikoly li-

teÍ&něhistorické. Napsal také iadu portrétŮ z děiin novočeské literatury
a teoÍeticky uvažoval o metodách literárního děiepisu. leho Dějepis literatu-

ry českostooanská (1860-1866), velkolepf v zárněru i koncepci a pŤlliš

chvamf v provedení, zústal nedokončen. Koncem života publikoval Sabina
německy děiiny českého dranatu a ďvadla do počátku 19. století; G. Fu-
člková ie r. l9.t0 vydala pod názven Počát.hy česhého dioadla (s vfznam-
nou studií J. Fuďka o Sabinově zradě).

Iiž r. 1841, kdy tepwe začlnala česká povídka ze současnosti' upozorĎo-
vď Sabina na román iakožto žánr odpovÍdaiícÍ modernímu světu. K proble:

matice románu se často vyiaďoval, napň. statÍ v Lumíru 1858 .Slouo
o rcndnu o bec a o česk&n zoldště; vyzdvihovď sociálně poznávací funkci
románu, jeho schopnost odpovídat na,,životnÍ otázky.. & nutlost' aby se

,'zakládal na pravdě života... Ve svém beletristickém ďIe se od konce
50. let intenzívně zaměfil na románovou tvorbu. Román Na poušti (|863)

ie pojmenován poďe mÍsta, kde se scházejí členové tajného spolku' navazu.
jícÍho na ideály svobodnfch zednáťťr. FŮsobenl spolku velnni voloě prochází

široce založenjm obrazen veŤejnfcb a kuttumích poměrú pŤedbňeznovj'ch'
mezi románovjrmi postavami jsou iemeslníci, riŤedníci, šlechtici' studenti,
herci, ďvadelní tanečnice, jsou tam - často senzační - ví'ievy z venkova,
měšťanské domácnosti, salÓnu, krčmy, blázince, ulice, novinové redakce'
jsou citovány dopisy, denikové z{znaay a hodně místa zabítaií rivahy
a ďskuse postav. Románovou techoikou, kterou mladoněmecM kritika
aazÝva|a Betodou ,,vedle sebe.., nepodaŤilo se Sabinovi vywoŤit ďlo
nějak epicky sousďeděné, warovfm vfsledkem ie tiíšť často nenávaznfch
dějú, postav, scfu a rozbovorú. I tato tčíšť ie však ďlo cenné a zajlmavé -

iednak jako dokument o ideovém kvasu pÍed revolucí, jednak iako velkÍ
uměteckÍ zámét, pokus o sociální román s obiemnjm společensk m zábě.
rem a bohatfm myšlenkovfm fondem. obdobně lze charakterizovat i jiné

romány Sabinovy, Btouznžní (1857), Jen tŤi léta! (1860), Morana čili Soět
a jeho nicoty (l8?4)' PžedbŤeznoot ranolučnl bouftitltici o Rakoushu (lě-

mecky, 1879).
Neirleďme-li na Sabinovy práce ryze rutinní a psané ien pro vÍdělek'

mťržeme také ve většině jeho ostatního, velmi rozsáhlého beletristického
díla oceĎovat více podnětnost, novost a uměleckf dťrvtip zárněru než sám
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vfsledek. To se vztahuje na jeho poezii (Bámě,l84l), která chtěla vyjáďit
i elegii marné touhy po ideálu, i citové zanÍcení pro čin a aktivitu, na jeho
bizaÍní romantické povídky se zajímavfmi reffexemi o uměď a společen-
skfch poměrech (Pnídhy' pot:ěsti, obrazy a novely,1845), na ieho tŤi histo-
rické povídky v obrazech ze 14. a 15. oěhu (1844) š netraďčnín pojetím
Ži,txy a krále Václava IV. a s pokusem podat v historickém roušl obraz
lidské špíny duševď, morální a charakterové, i na jeho prÓzu Vesničané
(|847)' která chtěla vesnickou povídku pojmout nikoli jako idylu nebo
zpodobení vzorovj'ch charaktertr, nfbrž jako obraz porušenfch vztahÍr
a deformované morálky. Několik Sabinovfch děl však pťece rťrznj'm zpir-
sobem prokázalo uměleckou životnost. Povídku romantick1 ch paradoxťr
Hrobník (1837) s postavou tajemného muže, kterj' si zvolil povolání hrob-
níka pro zamj'šlenou pomstu na braběti Věnceslavovi, ienž mu odepťel
ruku své dcery a později sveď ženu, čaďl ještě Hrílek mezi nejlepší ďla
čpské novelistky. Z mnoba Sabinovfch her se ďouho na jevišti udržela
vtipná konverzačrrí veselohra ze studentského prostčedi Inzertit (1866),
spěšn$ byl Sabina jako operní libretista Smetanťrv (Branibofi zl Čech ch,

1866; Prodand neoěsta, 1866), Blodktrv (V studni, 1867) a Benďťrv (Sror3í
žmich, 1883). Sabinovy časopisecké memoárové stati o česko-německé
kulturní Ptaze z první pťrle 19. století a o jejích originálních i záhadnfch
osobnostech znovu zaujaly čtenáče, kdyŽ poprvé vyšly knižně t. t937
s názvem Vzpomí.nky.

Za nejzďaÍi|ejší Sabinovu prÓzu jsou všeobecně uznávány Ožioené
hroful (|870)',,obrázky.. z olomoucké věznice v 50. letech. Do jedné cely
se dostanou tňi Italové, Maďar a Čech, vesměs revolucionáŤi odsouzeni
k těžkÍm trestťrm, a vídeĚskj' chemik dr. Schauberk, kterj' si odpykává
krátkf trest za v roky pronesené v opilství. Povídka nemá jednotící děj,
její epickf tvar je drín prolínáním a vzájemnlm doplĎováním tňí odlišnfch
rovin. Jednou je reálné zpodobení denního chodu vězerlského Života,
postav vězrlťr, vychy.trďébo profousa, omezeného velitele pevnosti. Dru-
hou rovinu tvočí vyprávění vězĎťr, čtení dopisú a zápiskťr - všechno to isou
romantické piíběhy o spiknutích, zradě, pomstě, odvaze. Tňetí rovina je
spjata s postavou poživačného dr' Schauberka, zdrínlivě zaujatého jen
omezenfmi prakticklmi zájmy, ve skutečnosti bysďe uvažujícího a vzděla-
ného cynického komentátora. Jeho rivahy o politice, vztahu mocnfch a ovlá-
dan1fch' o smyslu a konečrrém efektu všech revolucí, o české pd16rtní povaze
apod. tvoií v knize nesouvislé pásmo satirickjlch glos a jejich smysl není
omezen jen dobovlmi aktualitami, jimiž jsou vyprovokovány.

Literárněvědné a kulturně historické prozkoumání Sabinovy tvorby je
dosud nedostatečné. Pčedpokládáme pouze' že jednou potwdí odhad Arbe-
sťrv, že Sabina ,,i s nesmazateln m Kainovlm znamerím na čele zasloužil
se o národ nepoměrně více nežli sto jinfch velebenj'ch diletantíčkťr...
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Ferdinand Schulz
/ t835-1s05/

Publ|cistickf obhájce národních práv, |iterárnl hlstorlk a krltlk'
zastánce zuštechťujícího, ideálního realismu. Y povÍdkách si všímal
dobovfch společenskfch růkazú se záměrem vychovávat' v.rovat'
dávat pŤíklad.

Narodil se 17. 1. 1835 v osamělém mlfuě u Ronova nad Doubravou'

od sedmi let Žil v Nymburce. Gymnázium začal studovat v Mladé Boleslavi

a dokončil jevPtaze,na filozofické fakultě v Praze studoval pňírodní vědy'

historii, juyky a filozofii. Pťes deset let byl vychovatelem hraběte Václava

Kounice, se sqf'm svěčencen podnikl cestu po západl| Ewopě. Pňi založení

Českoslovanské obchodní akademie (1872) byl jmenován na tomto tistavě
profesorem češtiny a němčiny. ZemÍe| v Ptaze |6. 2. |9o5.

osobnost široce vzdělaného F. Schulze charakterizuje veŤejné pťrsobenl

národně vjlchovné a osvětové. od počátku 60. let byl redaktorem v novi-
nách a časopisech, do Národních listťr, kde také ňídil kritickou piílohu'

napsď pňes tňi tisíce politickfch statí, s\rj'mi kritikami, povídkami a lite-

rárněhistorickjmi pracemi spoluurčoval podobu časopisu Osvěta, redigoval
Zlatou Prahu v l. 1884-98. Z k'nižnic, na ieiicM fízeď se podílel, jsou pro
jeho profil pčíznačné zvláště dvě. Popularizační monogtafie, povídky a ro-
mány, vydávané v Matíci tilz, usilovaly o širokf čtenáiskf dosah látkou'
zpťrsobem podríní i cenou. (Ze svlch historickj'ch prací zde Schulz otiskl
mj. dlllaniíí z Poděbrad, |868;ÍoseÍ Tungvnann'1873). Sal,innl bibliotékapŤi-
nášela náročnější beletrii odpovídající jiŽ prosazen m a uznávanfm hodno-
tám, knihy schopné repÍezentovat českou kulturu i sv m vně!ším vybave-
ním. ZaměŤení této knižnice se stÍ'kalo se Schulzovou progtamovou péčí

o ,,literární obecenstvo.., o ,,společnost rodáktrv osvícen1ich a vzdělanj'ch,
která s písemnictvím vlastního jazyka jest v nepňetržitém d{rvěrném a vŤou-
cím spojení.. a která takto zaiišfuje uchování ideálních národních hodnot
a podporuje ušlechtilé tendence v literatuŤe. obdobné zietele číďly
Schulzovu kritiku: doporučoval literatďe domácí látky a studium skuteč-
ného života z ''poeticky.. nebo ,,ideálně.. realistické perspektivy, odmital
fantastiku, exotičnost, pachtění po světovosti, smyslnost, ftivolitu. Jako
nežádoucí odsoudil zolovskj. naturalismus a cizl mu bylo i risilí české
literární moderny 90. let.

Svou prozaickou tvorbu poiímal Schulz jako jinou' živomě názornou
formu a podporu své uvědomovací a osvětové ptáce. Z jeho povídek o sou-

dobém životě leckdy pak nápadně vyčnívá zamj'šlené naučeni, v!'straha'
zušlechťujicí zŤetel, pŤíkladná ilustrace. Tfká se to také ieho prÓz ze šlech-

tického prostňeď (aapÍ. Šlechtické naoely,1887), které méně zpodobuií

životní zvyklosti venkovské šlechty v 19. století a více Schulzovy názory na
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vfsledek. To se vztahuje na jeho poezii (Básně,l84l)' KeÍá chtěta vyiáďit
i elegii mamé touhy po ideáu, i citové zan|cení pro čin a aktivitu, na ieho
bizarní romantické povídky se zajímavjmi reflexeni o uněnÍ a společen-
skfch poměrecb (Pwtdfu6 pwěsti, obrazg a nwely,l845)' na jeho tfi histo-
rické povídky v Obrazech ze 14. a 15. věhu (r8,!4)'s ngcaďčnlm pojetím
Žit*y a krále Václava IV. a s pokusem podat v historickém rouše obraz
lidské špíny duševní, morální a charakterové, i na jeho prÓzu Vesničané
(1847), která chtěla vesnickou povídku pojmout nikoli iako idylu nebo
zpodobení vzorovj'ch charakteru, nfbrž jako obraz porušenjlch vztahťt
a deformované morálky. Několik Sabinov!'ch děl však pÍece rťrznjlm zptr-
sobem prokázalo uměleckou životnost. Povídku romantickj'ch paradox{t
Hrobnth (1837) s postavou tajemrrého muže, kterj'si zvolíl povolání hrob-
nÍka pro zam1fšlenou pomstu na hraběti Věnceslavovi, jenŽ mu odepčel
ruku své dcery a později sveď ženu, ňaďl ještě 11flgk Ílezi nejlepší díla
čsské novelistky. Z mnoha Sabinovfch her se ďouho 4a jevišti udržela
vtipná konverzačrrí veselohra ze studentského prostŤedí, Inzerdt (1866)'
rispěšnf byl Sabina jako operní libretista smetanťrv (Braniboii t: Čechdch,
|8661 Prodaná. netlěsta, 1866), Blodkťrv (V studni, L867) 4 Benďrlv (Star!,
ženich, 1883). Sabinovy časopisecké memoárové stati o česko-německé
kulturď Ptazez první pťrle 19. století a o jejích origináloích i áhadnÝch
osobnostech znovu zaujaly čtenáňe, když poprvé vyšly kniŽně t. |937
s názvem Vzponínky.

Za nejzdai|ejší Sabinovu prÓzu isou všeobecně uznávány ožiomé
hroful (|870), ,,obtázky,, z olomoucké věznice v 50. letech. Do jedné cely
se dostanou tii ltďové, Maďar a Čech, vesměs revolucíonáňi odsouzenÍ
k těžk'm trestťrm' a víderlslcj' chemik dr. Schauberk, kter'. si odpykává
krátkf trest za v roky pronesené v opilství. Povídka ngÍná jednotící děj,
její epickf tvar je dán prolínáním a vzájeltnlm doplóováním tňí odlišnÝch
rovin. Jednou je reálné zpodobení denního chodu vězeĎského Života,
postav vězĎťr, vychytralého profousa, omezeného velitele pevnosti. Dru-
hou rovinu tvoťí vyprávění vězrlťr, čtení dopisťr a ápiskťr . všechno to jsou
romantické pňíběhy o spiknutích, zradě, pomstě, odvaze, Tietí rovina je
spjata s postavou poŽivačného dr. Schauberka, zdán|ivě zaujatého jen
omezenjrmi praktickjmi zájmy, ve skutečnosti bystče gyalujícího a vzdě|a-
ného cynického komentátora. teho rivahy o politice, vztahu mocn1fch a ovlá-
danfch, o smyslu a konečném efektu všech revolucí' o české národní povaze
apod. tvoií v knize nesouvislé pásmo satirickfch gÍos a jejich smysl není
omezen jen dobovjmi aktualitami, jimiŽ jsou vyprovokovánY.

Literárněvědné a kulturně historické prozkoumání Sabinovy worby ie
dosud nedostatečné. Pčedpokládáme pouze' že jednou pot rď odhad Arbe-
sťrv, že Sabina,,i s nesmazatelnjm Kainov1im znarnením na čele zaslorržil
se o národ nepoměrně více nežli sto jinfch veleben ch diletantíčktl...
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Ferdinand Schulz
/L835-1905/

Publicistickf obháice národních práv, |iterární hlstorlk a kr|tik'
zastáncé zuš|echťuiÍcÍho' ideálnÍho rea||smu. Y povÍdkách si všímal
dobovfch společenskfch růkazrl se záměrem vychovávat, varoYat.
dávat pŤÍk|ad.

Narodil se 17. 1. 1835 v osa-áém mlfně u Ronova nad Doubravou,
od sedmi let žil v Nymburce. Gymnázium začal studovat v Mladé Boleslavi
a dokonďl jev Ptaze, na filozofické fakultě v Praze studoval pňírodní vědy,
historii, juyky a filozofii. Pťes deset ,let byl vychovatelerr hraběte Václava
Kounice, se svfm svěčencem podnikl cestu po západn| Evropě. Pči založení
Českoslovanské obchodní akademie (1872) bvl jmenován na tomto ristavě
profesorem češtiny a němčiny. ZenÍe| v Praze |6.2. |9o5.

osobnost široce vzdělaného F. Schulze charakterizuje veiejné pťrsobení
národně vj'chovné a osvětové. od počátku 60. let byl redaktorem v novi-
nách a časopisech, do Národních listťr' kde také Ťíďl kritickou pčílohu,
napsal pŤes tči tisíce politickfch statÍ' s\rÍui kritikami' povídkami a lite-
rárněhistorickjmi pracemi spoluurčoval podobu časopisu Osvěta, reďgoval
Zlatou Prahu v l. 1884-98. Z h,nižnic' na jejichž iízení se podílel, jsou pro
jeho profil pŤíznačrré zvláště dvě. PopularizačnÍ monografie, povídky a ro-
mánn vydávané v Matici lidu' lsilova|y o širokf čtenáÍskj' dosah látkou,
zpťrsobem podání i cenou. (Ze svjlch historickfch prací zde Schulz otiskl
mj. d[|a Jiť! z Poděbrad' |868 i Josef Jungmafin, 1873). Salonní bibliotéka p i-
nášela náročnější beletrii odpovídající již prosazen m a uznávan1im hcdno-
tám, knihy schopné Íeprezentovat českou kulturu i svfm vnějším vybave-
nim. Zaměčení této knižnice se stÝkalo se Schulzovou programovou péčí
o ,,literární obecenstvo.., o ,,společnost rodákťrv osvícen1i'ch a vzdělanj'ch,
která s písemnictvím vlastního iazyka jest v nepietrŽitém dťrvěrném a vÍou-
cím spojení.. a která takto zajišfuie uchováď ideál.ních národních hodnot
a podporuje ušlechtilé tendence v literatuŤe. obdobné zčetele ťídily
Schulzovu kritiku: doporučovď literatuie domácí látky a studium skuteč-
ného života z ''poeticky.. nebo ,,ideálně.. realistické perspektivy, odmÍtal
fantastiku, exotičnost, pachtění po světovosti, smyslnost, frivolitu. fako
nežádoucí odsouďl zolovskj' naturalismus a cizí mu bylo i tisilí české
literárnl moderny 90. let.

Svou prozaickou tvorbu pojímal Schulz jako iinou' životně názornou
formu a podporu své uvědomovací a osvětové ptáce. Z jeho povídek o sou-
dobém životě leckdy pak nápadně vyčnívá zamfšlené naučenI' v!'straha,
zušlechťující zťetel, pŤíkladná ilustÍace. Tfká se to také jeho prÓz ze šlech-
tického prostňedí (napÍ. Šlechtické nooely,1887), které méně zpodobuit
Životní zvyklosti venkovské šlechty v 19. století a více Schulzovy názory na

S
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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-
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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-
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čicích 18. r. 1874. v l. 1884-88 studoval na gymnáziu v Bmě a pak piešel
na učitelsk ristav' kde maturoval t. 1892. Své první učitelské rrÍsto nastou-
pil v Jaroměňicích nad Rokytnou a pŮsobil zde pět let. R. 1897 pŤešel do
Brna jako odborn učitel na vyšší dívčí škole spolku Vesna. od r. 1919 byl
ňeďtelem učitelsk!'ch stavri pro prírmyslové a hospodyĎské školy. Stal se
jerlpím z nejv!'znamněiších kultuÍních a společenskfch činitelťr v Brně,
a to jako autor iady literárnlch, vjtvarnfch a pedagogichjch stuďí, jako
organiátor ďváho školství, funkcionáŤ kultumích institucí a v posledních
letech života též jako pňedseda Moravského kola spisovatelir. V l. l9o8-1o
redigoval s V. Mrštíkem Moravskoslezskou revui. PŤi své mnohostranné
a zás|užné společenské činnosti také hojně cestoval' a to neien po Moravě
a Slovensku, jímž byl nadšen, ďe často se obracel i dále do ciziny: navštívil
(Jhry, Rakousko, Šv!'carsko, Jugoslávii, jiŽní Francii a několikrát ltálii.
Byl též v Německu a Dánsku. Jeho literfuď ďlo nese patrné stopy těchto
cest. Zemiel náh|e 2|. 7, L929 v Potštejně nad Orlicí a pohŤben je v Brně.

K. Elgart Sokol je sv m životem i ďlem spjat s rodnou Moravou. V ce-
lém prvním období své literární práce se vyrovnával s dílem svého sou-
časníka V. Mrštíka, jehož vlivy isou zňetelně patrné ve všech Sokolov!'ch
ran ch prÓzách. K Mrštíkovi se ostatně několikrát vrátil i jako kritik
a esejista.

Sokol" postupně dospěl od drobnfch povídek k rozměrájm románťrm,
od mďj'ch epickfch pŤíběhťr k dynamickfm stavbám, od žánrovfch obráz-
ktl k ďl m češícím závažné společenské problémy. Za pÍedě| mezi těmito
dvěma obdobími je moŽno zhruba oz'načit první světovou válku. V prvním
píše pčevážně povídky a dojmy z cest (Děti, L9O\ Kresfut, 1906; Mdjozlé
bouže, |9I|; Drobečci a drobečky, t9t9; Tultikovy ltishy, l9l9). V těchto
impresionisticky laděnfch dílkách, plnÝch pŤírodního líčenÍ a uchvácení
scenérií moravské krajiny i cizlch končin, se často nočil do problematiky
rozjitieného mládí s jeho citovjmi krizemi i bouťliváckjmi vzpourami.
Už zde však byl také strháván nespoutanou šíŤí svého vyprávění k pÍemíče
vah a ďskusí, k dekorativnímu slohu a někdy aŽ k verbalismu.
}ako epik se Sotol plně rozvinul aŽ ve sqch románech Pfítlat (|9|7,

pťtvodně v Květech r. 1909 pod názvem Rybntk), Zlaté rouno (Lgz|)'
Čern a ut!, (|g25) a Sahara (|g29). Těmit-o čtyŤmi svazky zamfšlené
pentalogie (pátÝ an Tňi studně teprve pÍipravoval) prochází několik hlav-
ních postav, z nichž nejdťrležitější jsou inženjr Prus a jeho protihráč
Pavel DvoŤák. lsou to vlastně ztělesněné ideje dobra a z!a, ma jejichž neustá-
lfch vzájemn!'ch stňetnutích autor demonstruje základní společenské otázky
moderní doby. oba první díly cyklu se čaď k tzv. generačním románťrm;
zatímco dějištěm PŤízlalu je venkovské město, do jehož života se promítaií
novodobé sociální boje, je tontán Ztaté rouno - ze všech autorovj'ch pracÍ
nejvíce zatlžen! reflexívností a knižní ďalogičností - mrštíkovsky laděnÝm
líčením osudťr moravskjlch studentťr v Praze. Černll a áíl3! je potom téměč
apokalyptick:|'m obrazem sociální revoltrce, kde vedle rozpoutanÝch sil

hladovfchazdecimovanfchmaspťrsobítemnésílyintrikántl'advouďlná"šoiii i,'pií o gigantické kolonizaci pouště, k nÍž bylo 1idstvo vybičováno

ffi;il vyresit hrozivf problém pňďidnění. Piestože tato ,,tománová

í;;;;.. siále více vyuziva'i prvkťr fantastičnosti, násilnfch děiovÍch kon-

;;l*i a vnějškového napětí, leckde se autorovi podďilo vytvoťit nŮsobtyé

il;;' i charaktery. Soliol v nich také uplatnil znalosti cizích zemí, jichž

nabyl na četnfch cestách...-Á,i 
u" 20. 1etech však Sokol zcela neopusti| žánt povídky. V několika

r."ina"t' (Milosné pwlilky,1923; Akord žio9t1: |923i Zdarah lásky' 1924'

i|f,'rozu 
""l"" 

drotne lyrické a intimní obrá{v' iato napf. prÓzy z mďého

;íl" ; pt"éi'o světě, aie i čadu emocionáIně silnfch piíběhtr' motivicky

!,.'p"ircrlr' z obdobÍ prvď světové války, která s sebou pfinášela utrpení

tělesné i duševní.--.š*o" 
prozaického díla stoií několik Sokolodch dramatickfch pokustr

1iait"w, n."*. L9L8; Motoch' prem. L92o3 Stunozlrat, |928), vesměs

iiiiJ|n lé *,,c",oo,ti a tematicky se vížících k autorově prÓze. Sokol byl

ouš"*,,yp.a,,ěč a drama s pŤísnfmi principy vÍstavby nebylo jeho naturelu

vlastď. Zato však se vÍce uplatiioval jako divadelrrí kritik. Po ďouhá 1éta

sledoval v LidovÍch novináčh ďvadelní život a prosazoval zde - Právě tak

jako v práci teoretické a esejistické (soubor'stuďL Ptoi proudu, 1907) -

i."Ji',i"te pojetí umění, jeho morálraí tendenčnost a celkové vÍchovné

pt,souenr. Ťeáy tvtez postuláty, které se snažil naplilovat i vlasmí tvorbou.

Antonín Sova
/  t864-] -928 /

BásnÍk a prozaik, ěelnf pĚedstav|tel generace 90. |et. Ve své tvorbě

se státe viace| k obrazrlm roziitÍeného a zrallovaného |idství' . - .
h|edajíc|ho z traglckfch spoteienskfch i osobních krizí harmonické
vychodlsko. SovJvo uasni"le díIo má své těŽiště zejména v pŤírodní

a ml|ostné lyrtce, iejíž základ spoěívá v bohatě odstíněné škále
smyslovfch iaxrtrb l citovfch vzruchtl, a.v-poezli symbolistické'
rapiodlciá, hyperbolizu j í ci tozpai! tradiěn-ích spoIečenskfch
i eiiclcyctr hoánot a vzni.k nového, spravedlivého sYěta. Lyriěnost

ie pňíznaěná také pro neivfznamněišÍ Sovovu prÓzu.

Básníkťrv otec byl venkovskjm učitelem a regenschorim, mimo iiné

pčíleŽitostně komponovď. od r. 1855 učil v jihočeském Pacově, kde se mu

také 26. 2. 1864 narodil syn Antoníu. R. 1866 se rodina pňestěhovala do

blízkého Lukavce. otec byl prvním básníkovjm učitelem, vzdělávď ho

i v umění, zejména v hudbě. ditove však byl Sova vázán více k matce' iejÍž

smtt (Í. 1879) a otctrv novf sltatek patňily k intenzívním zážitkťrm' jež se
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čicích 18. I. |8?4. v l. 1884-88 studoval na g1mnáziu v Bmě a pak pňešel
na učitelskf ristav, kde maturoval r. 1892. Své prrmí učitelské místo nastou-
pil v laroměficích nad Rokytnou a pťrsobil zde pět let. R. 1897 pčešet do
Brna jako odbornf učitel na vyšší ďvčí škole spolku Vesna. od r. 1919 byl
|editelen učitelstcfch ristav{r pro prťrmyslové a hospodyĎské školy. Stal sejednlm z nejvj'znamněiších kulturních a společenst<i'ěn einitaď v Brně,
a to iako autor Íady literárních, vjtvarnfch a pedag;gickí'ch stuďí, jako
organiátor ďvčího školství, funkcionáň kulturních instituci a v posle.dnÍch
letech života též jako pÍedseda Moravského kola spisovatel . v i. l9o8-1o
redigoval s V. Mrštíkem Moravskoslezskou revui. PŤi své mnohostranné
a zás|uhé společenské činnosti také hoině cestoval, a to neien po Moravě
a Slovensku, jimž lyl nadšen, ďe často se obracel i dále do cizinv: navštívil
Uhry' Rakousko, Švfcarsko, Jugoslávii, jižní Francii a nekofkrat Itani.
Byl též v Německu a Dánsku. Jeho literární ďlo nese patrné stopy těchto
cest. Zemiel náhle 2l. 7. |929 v Potšteině nad Otlicí a pohiben je-v Brně.

K. Elgan Sokol je svjn životem i dílem spjat s rodnou Moravou. V ce-
lém prvním období své literárnÍ práce se vyrovnávď s ďlem svého sou-
časníka V. Mrštíka, jehož vlivy isou zňetelně patrrré ve všech Sokolov!,ch
ranj'ch prÓzách. K M$tlkovi se ostatně několikrát vfátil i iako kritik
a esejista.

.Sokď postupně dospěl od drobnfch povídek k rozrrrěríÝm románťrm,
9d malÝch epickfch piíběhri k dynamickjm stavbámr od žánrovfch obtáz-
k'i k dítťlm češícím závažné společenské problémy. Za pčeděl mezi těmito
dvěma 9$d9!ími je moŽno zhruba označit první světovou válku. V prvním
píše pievážně povídky a dojmy z cest (Děi, t9O43 Kresby, 1906; 

.uaioz,e

bouie, |9t|; Drobečci a drobečky, |9|9; Tuldhwy ldsky, L9L9). V tecnto
impresionisticky laděnfch dílkách, plnfch pŤírorlního líčení a uchvácenl
scenérií moravské krajiny i cizích končin, se často noňil do problematiky
rozjiďeného mládí s jeho citovjmi krizemi i boďliváckjmi- vzpourami.
Už zde však byl také strháván nespout{rnou šíňí svého vyprávění k pčemíťe
tivah a ďskusí, k dekorativďmu slohu a někdy až k verbalismu. 

-

.Jako.epik se Sokol pl,ně rozvinul až ve svj'ch románech Pťíval (|9L7,
pŮvodně v Květech r. f9o9 pod názvem Rybntk), Zlaté rouno 1iezt;,Černlt. a btllt (L925) a Sahari (|g2g). Těmiá čtyŤmi svazky zamfšlené
pentalogie (pátf dfl TŤi studně teprve pÍipravoval) procMzi netoďHav-
ních postav, z nichž nejdťrleŽitější jsou inžen1ir Pru' a jeho protihráč
Pavel Dvoňák. Jsou to vlastně ztělesněné ideje dobra az|a,na jejicižneustá-
lfch vájemnfch stŤetnutích autor demonstruie základní společenské otázky
moderní doby. oba první ďly cyklu se čadí k tzv. generačním románfirn;
zatimco dějištěm PŤíy,lalu je venkovské město, do jehož Života se promítají
novodobé sociální boje, ie rcmán Zlaté rouno - ze všech autorov}ch pracÍ
nejvíce zatiž..! reflexívností a knižní ďďogičrrostí - mrštíkovsky-laděnjm
ličením osudir moravsk ch studentťr v Prazi. Černll a áíl3Í je poiom téměč
apokalyptick1im obrazem sociální revolttce, kde vedle rozpoutanÝch sil

hladovÍch a zdecirrovanfch mas pŮsobt temné síly intrikántl' a dvoudÍlná

Sahara utopií o giggntické kolonizaqi pouště' k níž bylo lidstvo vybičováno

ootiebou vy ďit hrozivÍ problém piďdnění. PŤestože tato ,,románová
Larnata.. stále více využivají prvkťr fantastičnosti, násilnfch děiovfch kon-

strukcí a vnějškového napětí, leckde se autolovi podačilo vytvoŤit pÍrsobivé

obtazy i charaktery. Sokol v nich také uplatnil znalosti cizích zernl, iichž
nabyl na čďnÝch cestách.

Ani ve 20. leteďr však Sokol zce|a neopustil žánr povídky. V několika

knihácb (Milosmé potltdhy, L923i Ákord života, |923; Z zrak ldsb|' |924'

aj.) uložil nejen drobné lyrické a intimní obrázky, jako napÍ. prÓzy z malého

.ííu" o ptačím světě, ale i iadu emocionálrně silnfch piíběhŮ' motivicky

čerpajících z období prvď světové války, která s sebou pŤinášela utrpení

tělesné i iluševnÍ.
Stranou prozaického ďla stoií několik Sokolovfch dramatickfch pokusú

(Ndmluz4l, prem. 1918; Moloch, prem. 1920; Slunoorat, 1928), vesměs

iexa"n ie současnosti a tematicky se vížících k autorově prÓze. Sokol byl

ovšem vyprávěč a drama s pÍtsnfmi principy vfstavby nebylo jeho natrrrelu

vlastní. Zato však se více uplatĚoval jako divadelní kritik. Po ďouhéi léte

sledoval v Lidovfch novinách divadelní život a prosazovď zde - právě tak
jako v práci teoretické a esejistické (soubor studií Proa proudu, 1907) .

realistické pojetí umění, ieho morá,lní tendenčnost a celkové vfchormé
pťrsobení. Ťedy tytéž postuláty, které se snažil naplĎovat i vlastní tvorbou.

Antonín Sova
/  t864-t928 /

Básnik a prozaik, čelnf p edstav|te| gcneracc 90. tet. Ye své tvorbě
se státe vracel k obrazúm rozi|tÍeného a zrailovaného |idstvÍ'
hledaiíc|ho z trag|ckfch spoteěenskfch l osobnÍch krizÍ harmon|cké
vfchodIsko. Sovolo básnlcké dÍto má své těžIště zejména v pÍÍrodní

a m|lostné |yr|ce, iejíž zák|ad spoěívá v bohatě odstíněné škálc

smyslovfch zážltkú t citovfch vzruchů, a v poez|i symbo|istické'
rapsodlcké, hyperbotizujÍcÍ rozpad tradičních společenskfch
i eiictyctr hodnot a vznik nového, spravedtivého světa. Lyriěnost
je p|íznečná také pro ncivfznamnětší Sovovu prÓzu.

Básníkťrv otec byl venkovskfm učitelem a regenschorim, mimo jiné

pííležitostně komponovď. od r. 1855 učil v jíhočeském Pacově, kde se mu

i*e zo. 2. L864 narodil syn Antontn. R. 1866 se rodina piestěhovala do

blízkého Lukavce. otec byl prvnÍm básníkovlrn učitelem, vzdělávď ho

i v umění, zejména v hudbě. Citově však byl Sova vázán více k matce' iejíž
smrt (r. 1879) a otcťrv novf sĎatek patiily k intenzívním zážitktrn, jež se
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později objevily v několika spisovatelovfch dílecb. Velkf vj"znam pro So.
vovo básnické 'r.ánl mělo lu&avecké pňátelswí se sestrami básníka t.
Vrchlickébo' které mu piiblláy poezii lumírovctr. Gynnázium Sova studo-
val nejprve v Pelhčimově, TáboÍe a od r. 1880 v Písku, kde v polovině
80. let maturoval. První básnické pÍíspěvky otiskl ještě za stŤedošŘobkfch
stuďí pod pseudonymem Ilja Georgov. Po rnaturitě odešel do Prahy stu-
dovat práva' ale zanedlouho musel pro nedostatek finančních prostŤedkťr
stuďí zanechat a wátit se domťr. S pomocí básníka A. Heyd,uka, s nÍrrž se
seznámil v Plsku, a J. Vrchlického se r. 1886 uchytil v ottově Slovnlku
naučném a o rok později nastoupil místo písďe-protokolisty ve zdravotním
referátu pražského magistrátu. Aktivně se ričastnil práce ve spolku be-
letristu Máj a v literárním odboru Umělecké besedy. R. 1892 navštÍvil
Itálii. v r. 1895 podepsal kolektivď vystoupení spisovatďťr a publicistťr,
manifest České moderny. v l. l898-l92o uyt reaitetem prazské městské
knibovny. V této funkci byl vyslán r. 190l na exkurzi do knihoven v Ně-
mecku a Belgii. Těžká, bolestná choroba, která se u Sovy projevila jiŽ pčed
cvětovou válkou, mu nakonec znemožďla volnf pohyb. ZemÍe| 16. 8. 1928
v Pacově.

V 80. letech, kdy AntonÍn Sova začal publikovat, určovala zá|rladnl z
české poezie.-díla lumírovcir a ruchovcťr (J. VrchlickÝ, J. V. Sládek, I.
Zeyer, Sv.. Čech). Podobně jako někteťí generač:nÍ vrstevníci bránii se
i mladf Sova mocnému vlivu pčedchťrdcťr. Proti látkové exotičnosti, filo-
zofické reflexívnosti, nacionálnírnu patosu a formální virtuozitě usilovali
mladí básďci zobrazit civilnÍ, y$gí|ní 1irn6, prohloubit a od,stínit iq1imní
proŽitek a oprostit básnickf vyaz.IJ Sovy tato spontánní reakce měla dvojí
podobu. V jeho prvnich sbírkách se objevují na jedné straně Žánrové vf-
jevn drobné anekdotické děje, jejichŽ základ tvoňí popisně zachycenj,
realistick!' detail (Reola.stické sloky, 1890), na straně druhé se setkáváme
s náladovou, pÍírodní a reflexívní lyrikou, v níž pťevládá autor{rv citově
a smyslově vzrušenf postoj. Obě tendence nejsou od sebe pčíkie odděleny,
ba dokonce existují veďe sebe v jedrrom textu. Trvalejší hodnotu si ovšem
podržela náladová, piírodní lyrika, ale básníkovo risilí o věcnost, o bedlivé
pozorováď pŤedmětu mělo vellcj'vj'znam pro rozvinutí obraznosti, jež si
vždy uchovala konkrétní názornost.

Pro počátečnÍ Sovovo období jsou v'znamrré sbírky Květy intimnich
ndlad (|89l) a Z mého kraje (|892). Názvy oddílťr první sbítky (Z niv a 7n-
seh' Městské iluety, Balady deeíe) pojmenovávají nepňímo i ďi hlavní olrruhy
S9vovr poezie (piírodní lyrika, městské žánry a lyrika meditativní). Pola.
rita městského ruchu, bídy, ,,mělké.. společnosti ,,titěrného věku.. a ,,in-
1imního snění.., vzpomínek na šťastné okamžiky dětstvÍ a mláď i pÍírodní-
ho děnÍ tvoií pozaď osobnÍho dramatu ,,vzrušené duše.., hledajici vášnivě
pevnou oporu. Vnější svět, kter1i tvoŤí protiklad vnitčnímu světu zraĚova-
nébo subjektu, je pčedváděn buď jako harmonizujíci činitel (pňíroda), nebo
jako jev, dráždící vnímatele svou prázdnotou (město). PŤírodní i městské
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scenéde jsou zobrazeny ve vájenné,m prolÍaáď rttznj'ch pohybú, zrlukú'

"{' 
il;.iobatě 6a'.i''o"á mebncholie, tesknota a touha po štěstÍ je

;"ď'"" součástí tohoto vnějšího kontexfir, rylÍizu'e 
si ho a ie mu pod-

"ií";. 
Ď" KvětÍr intimní"n ía"a Sova sbrnul iBtimní, subjektivní lYÍiku'

"""vtr" 
[e.* Z meno kraje se pokusil o obiektivaci svého vztahu k rodnému'

;;;;ďil".. raaii. pokus áchytit v pfíhodách a v obrazech pŤírody

souhrnnou podobu ;"o"iiá roo.lvr u české lyrice zcela ojedirrěly. obrázkv

;Táb*'k"; rrÍjevn 
"dál"..i' 

áedit"c" isou.psány ve steiné-m' strofickém

schématu (dvanáct vost' oimoe-o rjmovanj'ch) a navíc ie i*t| kompozicí

;.i'-;'"; jednota ."t"r.o 
"ytl' 

(mezi vstupními a závěrečrrfmi verši

isou básně seiazeny poJi" .oÉ"i"t' 
.dob); 

pňece však ie zÍejmé, že napětí

á""i i"oa*"i k realisticke věcnosti a k impresionistické náladovosti ne-

mohlo bft trvalÝm znakem Sovovy tvorby.

Básně z prvni potovinvlo-. l*, prtnalne lazcaf,é Soucit a ozdor (L894)'

stojí na rozhraď auoo.,ÍooiolrÍ"L "on. 
Sova.se ve sbírce kriticky vyrovná-

vá se svlm ,'ueplodndr ,oe,,i,,,.., s pasívním vztahem k realitě; funkci

básníka spatiuje u sociální kritičnosti, v zobrazení bušičského, ',nepoetic-

kého.. postoje.
Novou kapitolu Sovova básnictví zahajujg sbírka sedmi monologtl

Zlomend iluše (Í896). Autor v píedmluvě píše, že kniha je totzem, že obsa-

buie části ,,vymžené z denik.r piedčasně zerrťelého pťítele... Více neŽ

o souvis děi ,,ide sptše o p,y"t,otogi"ke !9.topv 
utrpení' citfi a vášní

člověka, rostoucího n 
""so".'uete 

poa naryB obzorern a nízkjm stro-

p"J;. šui'r." ie rozelenena do šesti kapitol zachycuiícícb v-cbronologickém

poiádku dramaticky '"**e konfliktní události, jež měly pro pisatelirv

vjvoi klíčovf w^"..-npizody z dětství'a mládí, prožitého na venkově,

i*" "v'*raa"v 
srážkami 

" 
t'i"ě-i v pražském i cizimprostiedí. Sám název

sbirky poduhuje, ze ;oe o 'iroo.".'o".. du's1, z9 v zápase s osudem a prak-

tikami měšťácke spoteáo*ií n'ai''" podlehl, ale nesmíŤil se. Epická linie'

byť slabě rozvinutá 
" 

'tai. pr.*sovaná reflexí: umožďla siednotit širokou

škálu mezních po.to!t. 1.it.oua exaltace, ironie a sarkasmus, pamfletické

ioit'olt."o a .,tazat ieii"t' zdroi v stále zrazované a zraĎované touze po

zlidštění světa. Osud tí"*t" 
"éx 

pojat fatálně, ale iako vj'raz aktivního

irsilí, jebož skutečnou íoa"o." mohou určit len budoucí generace. (Ipro-

'.r.á,ry.i.t"-meditatiJ .r.uauv autor umístil intermezzo Smetanwo

ktlarteto Z mého žioota.tJstiední irotiHad mezi individuální touhou a bez-

charakternosti sosá*ehJ pro'.r.ar je zde zokazen na osudu geniálního

umělce, ubijenébo nelidskou společností. .-.* 
u l"i* n;;;eo.!"""t' i.i'ojně rozhoŤčenj'ch invektiv, s]o.s a q'a1netu'

improvizací a st.ic, iimiz se ievott"ii"i básník vyrovnával s dobovj'mi udá-

lostmi. Vedle této publicistické poezie autor směŤoval k symbolistickjm

vizím a rapsÓdiím, i.i.J".'arqr.a shrnují piedcháze|ící tvťrrčí risilí. Na

počátku sbirky Vybour,* ,*,tny (189?) je symbol poutníka, kterf odchází

',smrtelně zraněn.. na ,Jrory .i,ť,i.. ob,""y odchodtr, riniktl a ritěktr od
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pozděii obievily v několika spisovatelovfch dílech. Velkf vfznam pro So.
vovo básnické zr:ánl rnělo lukavecké pÍátelství se sestrami básníka f.
Vrchlického' které mu pňiblížily poezii lumírovcÍr. G1mnáziu'n Sova studo-
val nejprve v Pelhňimově, Táboťe a od r. 1880 v Písku, kde v polovině
80. let maturovď. První básnické pŤíspěvky otiskl ještě za sďedoškolskfch
stuďí pod pseudonymem Ilja Georgov. Po maturitě odešel do Prahy stu-
dovat práva, ale zaneďouho musel pro nedostatek finančnÍch prosďedkir
stuďí zanechat a wátit se domťr. S pomocí básníka A. Heyduka, s níurž se
seznámil v Písku, a }. Vrchlického se r. 1886 uchytil v ottově Slovníku
naučném a o rok později nastoupil místo písďe-protokolisty ve zdravotním
referátu pražského magistrátu. Aktivně se ričastnil práce ve spolku be-
letristťr Máj a v literárním odboru Umětecké besedy. R. 1892 navštívil
Itálii. V r.' 1895 podepsal kolektivní vystoupení spisovatelťr a publicistu,
manifest České moderny. v l. 1898-1920 by| ieďtelem pražské městské
knihovny. V této funkci byl vyslán r. 1901 na exkurzi do knihoven v Ně-
mecku a Belgii. Těžká' bolestná choroba, která se u Sovy projevila již pied
gvětovou válkou, mu nakonec znemožnila volnf pohyb. ZemÍe| i6. 8. 1928
v Pacově.

V 80. letech, kdy Antonírr Sova začal publikovat, určovala zákLadnl ráz
české poezie.'díla lumírovcir a ruchovcťr (J. Vrchlickf, J. v. Sládek, I.
Zeyer, Sv. Čech). Podobně jako někteňí generačnÍ vrstevníci bráni| 96
i mladf Sova mocnému vlivu pčedchťrdcťl Proti látkové exotičnosti, filo-
zofické reflexívnosti, nacionálnímu patosu a formální virtuozitě usilovali
mladí básníci zobtazit civilní, všední téma, prohloubit a odstínit intimní
prožitek & oprostit básnickf vytaz.ÍJ Sovy tato spontánní reakce měla dvojí
podobu. V jeho prvních sbílkách se objevují na jedné straně žánrové vj'-
jevn drobné anekdotické děje, jejichŽ základ tvoií popisně zachycenj.
realisticlqf detai| (Realistické sloky, 1890), na straně druhé se setkáváme
s náladovou, piírodní a reflexívní lyrikou, v níŽ pievládá autorťrv citově
a smyslově vzrušenf postoj. Obě tendence nejsou od sebe pÍíkťe odděleny,
ba dokonce existují veďe sebe v jednom textu. Trvalejší hodnotu si ovšem
podržela náladová, pfírodní lyrika, ale básníkovo risili o věcnost, o bedlivé
pozorováni pÍedmětu mělo velkj' vlznam pro rozvinutí obraznosti, jež si
vŽdy uchovala konkrétní názornost.

Pro počáteční Sovovo období jsou vj'znamné sbírky Koěty intimních
ruilad (|89L) a Z mého kraje (1892). Názvy oddílÍr první sbírky (Z nb a pa-
seh, Městské siluety, Balad,y dďe) pojmenovávají nepňÍmo i tťi hlavní okruhy
Sovovy poezie (pňírodní lyrika, městské žánty a lyrika meditativní). Pola.
rita městského ruchu, bídy, ,,mělké.. společnosti ,,titěrného věku.. a ,,in-
timnlho snění.., vzpomínek na šťastné okamžiky dětství a mlád.í i pťírodní-
ho dění tvoňí pozadí osobního dramatu ,,vzrušené duše.., hledající vášnivě
pevnou oporu. Vnější svět, kter1f tvoií protiklad vnitčnímu světu zraĚova-
ného subiektu, je pťedváděn buď jako harmonizující činitel (pťíroda), nebo
jako iev, dráŽdící vnímatele svou'prázdnotou (město). Pťírodní i městské
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scenérie isou zobtazeny ve vájemném prďínání rÍrznÝch pohybtr' zvukú'

vťrní a barev. Bobatě oa,tLe"á mebncholie, tesknota a touha po štěstí je

nedílnou součástí tohoto vnějšího kontextu, n.o$izuie si ho a ie mu pod-

Íizqa.Do Květtr intimnr.n ía"d Sova shrnul intimní, subiektivní lyriku'

" "'tr" 
ua'"' Z mého }ríe sepokusil o obiektivaci svého vztahu k rodnému'

""jila;;;.. F:''. P"t';"hy.it v nirtr9{cb a v obrazech pŤírody

soubrnnou podobu ,"o"oio t.r"i"ivl v české lyrice zcela ojeďnělÝ. obrázky

il;d uÍi"vl,, 
"dá 

;í áea-ita"" jsou.psány ve stejném- strofickém

schématu (dvanáct verstt obkÍočrno rjmovanfih) a navíc ie ieště kompozicÍ

zdirrazněna iednota ".íet,o "yt.lo 
(mezi vstupními a závěrečnjmi verši

isou básně seiazeny poJi. 'oé"r"t' dob); pčece však ie zÍei..é, že napětl
,*'.,i 

,"oa.""i t< rea tické věcnosti a k impresionistické náladovosti ne-

moblo bÍt trvaljm znakem Sovovy tvorby.

Básně z p,u,,t potoui',y so.i"., pňiznaeně nazvané Soucit a ozilor (L894),

stoií na rozlrraní a'o" 
"y"&ow"í' 

o"p. Sova'se ve sbírce kriticky vyrovná-

vá se svfin ,,neploďr5Á ,,,ě,,í*.., s pasívním vztďrem k realitě; funkci

básníkaspatfuievsociál,ríkritičnosti,vzobrazenlbuiičského,''nepoetic-
kého.. postoie.

Novou kapitolu Sovova básnictví zahaj e sbírka sedmi monologťt

Ztomenti ilu.še (1896).auior v pied:rrluvě p.íše, že kniha je torzem, že obsa-

huje části ,,vytržené ;;;"í piedčasně zemielého piítele... Více než

o souvislj, děi ,,jde .prs" 
" 

p.y.t'otogi"ké 99stuov 
utrpení, cittr a vášní

člověka, rostoucího u i"l.- .uete pod malÝm obzorem a nízkjm stro-

n..;;. šu1it' ie rozčlenliia áo s"'ti kapitol zachycujících vchronologickém

počádku dramaticky '*'č;J konfliktní události, iež měly pro pisatelťrv

vfvoj klíčovf *,n,^.- Fli{,ody z dětství. a mládi, proŽitého na venkově,

isou vystiídány sráŽkami á ui"á*i v pražském i cizím prostŤedí. Sám název

sbírky podtrhui., z. ;j. o ,,"io*",,oo.. {u.s|' 
ze v zápase s osudem a prak.

tikami měšťácke *poteJ,osiih'Ji"" podlehl, ale nesmíiil se. Epická linie'

byť slabě rozvinutá 
" 

',ar" pr.*soáá reflexí, umožnila siednotit |irotou
škálu mezních po't";i'i"it-""a exaltace, ironie a sarkasmus, pamfletické

rozhoičení) a ukázat i"ii.n "a.oi 
v stále ztaz.ované a zrařované touze po

zlidštění světa. Osud'eí"'em "é"r 
pojat fatáfurě, ale jako vjraz aktivního

risilí, jehož skutečnou ioa"oi" -olioo určit jen budoucí generace. I.Jpro.

stiedlyricko-meditativnísHadbyautorumístil intermezzoStnetanoÚo
kt'lartetoZméhozl,ota',(lstr,dníprotikladmeziindividuálnítouhouabez-
charakternosti so,a"r.,iho prostŤedí je zde zobrazen na osudu geniálreího

umělce, ubíjeného nelidskou společností. .-.
V lyrice psané ' 90.j;"."h '" iloin91-zt'9rc,9nj'ch invektiv, glos a pamflettr'

improvizací a stic, iimi|se revoliuirci básník vyrovnával s dobovj'mi udá-

lostmi. Vedle této publicistické poezie autor směňoval k symbolistickjm

vizím a rapsÓdiím, i"i.J.."al"ii^a shrnují pčedcházeiíci tvurčí irsilí. Na

počátku sbkky Vyboie"é;*;;i,, (1897) ie symbol poutníka, kter!'odchází

,,smrtelně zÍaněn.. ,," 't'o,y ,i't,i.. ob.""y odchodtr, riniktr a ritěktr od
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''bídné země,, i pozdějších náwat ' pÍi nichž je blásán piíchod ,,nového
království.., isou nejen vjmzem Sovova odmítání tehdeiši kupecké- společ-
nosti, ale i bázně ,,z mrazivého osamocení.o a touhy po harmonickém
lidském společenství. obsah Vyboďenfch smutkťr však woit symboly
rozkladu, bídy' krut}'ch dezi|uzl a zoufalství. Symbol, jenž autorovi pčed-
stavuie syntézu skutečnosti, činí zbytečrrjm vnější popis, neboť proniká
k podstatě jevu, zhušťuje množství vztahrl a procesťr. V symbolech,,uttÝ"n
nocí.. a ,,černfch dntr.. je zobtazen p'otikl"d snu a reality, v sfrrbolu
,,bídy.. (básei Kondor) jsou monumentalizovány sociáIní p"oiin"dn
v symbolu ,,feky.. tragičnost individuálního osudu. Tam, ťde hrozila
pňilišná abstraktnost, básník symbol ozÍeimuje a konkretizuie, udržuje
stále napětí mezi jeho mrrohovj'znamností a jednoznačností. v a"tsí"n
sblrkách ÚdolI nného krtilwsrui (19oo) a Dobrodružsnsí. odoahg (1906) -
tato pŤinášl i ohlasy revolučního roku 1905 - se Sova pokušil vytvoňit
harmoničtější a sociálně konkrétnější doplněk Vyboďenfch smutkťr.

NonkoďormnÍ poezie protestu nevytlačila ani v 90. letech lyriku intim-
ních nálad. Sbírka Ješrá jed,nou se ordtíme... (l9oo,|druhé' definitivoí-
vydání vyšlo r. l9l2) podává svědectví, že proměna Soiovy worby se tfká
i pŤírodnl 6 i''1inn| lyriky. Básně jsou vystavěny na prolnutí citovébo ro-
zechvění a ,,smyslové lačnosti.., ale nová ie pÍítomrrost psychiky lyrického
subjektu a jeho nervního postoje, jenž dílo silně dramatizuie.- ťendence
k dramatickému vyhrocení se projevuje i v oďivu popisnosti a v rozvinutí
imaginace, kterou je zvjmzněna mnohovj'zrramnost a sloŽitá protiHadnost
postojtr. Do krajinn viděné ve hče světel a stÍrrri, záchvěvÍr 

" 
oť'oí, vstupuie

rozbolestněné ,,ubohé srdce.., hledající v ,,harmonickém klidu.. obrozent
a očistu. Jak ie z názvu patrno, jde sice o návrat, ale nikoli o zapomnění.
PŤírodní g in1imn| sféra umožnila vytvoiit snov]|', imaginární sv8t magic-
kfch vidin' v nichž však jsou stále pŤltomny protiklad,y citovfch u"t"t't'.

Disonance, v knížce Ještě jedrrou se vrátíme... ieště tlumené, se plně
1zvinulr v milostné poezii sbírky Lyika tdsky a žioota (t907) 

" 
ulďy

k vjmzrrém,u slohovému oproštění. Sova tu vytvoňil riwar komorní bďady,
v níž jsou tragická nedorozumění i rozpornost citr! zobrazeny na malé
ploše, ve vybrocené dramatičnosti a zároverl pťedvedeny v subj-ektivované
',objektivní.. podobě. Úsilí o hutnost veďo Sovu k forně, pro niž jsou
typické zámlky' pčerjvané větn otázkn zkratkn nápovědi, vypovida;ici
o milostn!'ch Yztaz(ch rťrznlch typťr (nenaplněná touha po dorozumění,
krutost láskn smyslná vášerl, koketérie, zrada atd.)' Autorle vzdálen jaké-
hokoliv morďizování, je soustčeděn k zobrazení rozkladu intiruních o"i"t'tn
dowšuiícímu celkové vzájemné odcizení, jež je typické pro šosáckou
společnost.

Pro další qivojovou etapu je charalrteristické básníkovo risilí začlenit
obraz intirnního bytí do nadosobních, kolektivních celkťr, v nichž vidí
kladné životní hodnoty. Ať již jde o obraz věčného koloběhu žití, mystic-
kého bratrství duší, nebo o obraz nacionálního kolektivu, vždy do popr.ai

vystupuje harmonické inďvidurrm, spiaté s metafyzickou ideou' pŤičemž

,é 
"ol"íarrue;ší 

negace, revolta a protest. Typickou se stává forma rapsÓďe'

ton"te rozvinutá meďtace, mytická vize a pozdé1i, kdy se Sovova worba

"u"*i" 
nebezpečí abstrakce, se objevuje i tendence k patďickérrru zobtaze-

it naroanno zápasu v dějinnfch souvislostech (Zpěw domotla, 1918).--- 
Sovova snaha b7snicky komentovat poválečaé dění se projevila jako vnitŤ.

něrozporná.NaiednéstraněSovas1mpatizovďsbojemdělnictva(verše.šuey.'pi,-"teltiln 
z r. 1919), na straně druhé se lekď tfídních požadavkÍt

,-"uoí"a'rno proletariátu. Ideová krize se projevila i v poklesu hodnoty

iáo ue."i"te worby. Raďkální obroda Sovovy poezie počíná sbírkou
,sd*lp*o 

jaro $9ž|. Deklarativní, iečnická a moraliátorská poezie

Á,e|aa básník se opět orientoval k lyrice smyslové konkrétnosti a citové-

tro otouzlent. ,,chci bÝti neuzavŤen, neskončen, bft stále nad dílem' jít

stále v dlouhé pouti...'.. tento básnickf program stálého vnitŤního ne-

klidu, dychtivého vnírnání života a tiché pokory pčed piírodou a lidsk9u

p'""r.""prnueSovovyposlednlbásnickésbírky(Drszrílásha,L927,aj.),
Také u p'á"" Sova ušiloval vyjáďit rozsáhlou š{<álu pocitťr rozjitieného

člověka, ápasícíbo o harmonii. SoustŤedění k psychickjm stavÍrm a cito-

vfm reakcím hlarmích postav zpťrsobilo rozklad tzv. obiektivního vyprávě.

ni, neboť těžiště se piesunulo z pestrého děie k vnitiaím procestrm. Pro.

"á.tÝ 
.i.o"' je tak lubiektivizován a lyrizován. ,,Lyrické vteňiny duše..

isou v popŤeď autorova ájmu. Tento zvfat ye vlvoji české ptÓzy se udál

v letech 90. a Sova k němu vytazně pŤispěl sbírkou povídek PrÓza (1898).

ZLsady nového typu prÓzy plně rozvinu| v Ioooě romdnu (1902). omezil

děiovou linii, utlumit roli vyprávěče, události i pfírodrrí scenérie vstupují

do románu v subiektivní hrdinově interpretaci a stávají se tak neďlnou

součástÍ jeho duševního života. objektivní svět spljvá s náladami a pocity'

s citovjm a smyslov.|rm rozechvěním. V dalších prozaickj'ch ďlech - v ro-

máneci i povídkách - autor lyrizačrrí a subiektivizační tendence opouští'

zaměfuje se naopak na děiově bohaté pásmo s autobiografickjmi Prvky'
dobově typické hrdiny a sociátní i politické konflikty (,'kronika osamělého

studentai. Vlpraoy inua!,,t,, 1903, ai.). Z obou těchto rámcÍr vybočuie

svÍm risměvnÝm humorem a idylickfm laděním, zbavenÍm Životní tíhy'

iei tezt takňka na všech ostatních Sovovj'ch prÓzách, novela Panhrdc.Budecius,kantor(L9L6),legendárnípiíběhvenkovskéhoučitelezkonce

18. stoletÍ, jenž pro 'uo.' lá'ko k muzice zanedbává vlastní ženu a pokorně

pňiiímá po její smrti trest v podobě nového manželství.
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''bídné země.. i pozdějších náwatťr, pňi ďchž ie hlásáa piíchod ,,novéhokrálovství.., jsou neien vjrazerr Sovova odnítání tehdejšÍ.kupecké.spotec-
nosti' ale i bázně ,,z mrazivého osamocení.. a touhy po írarrrojckem
lidském společensM. obsah Vyboďenfch smutkťr vsít< wort .y-uoty
rozkladu, bídn krutfch deziluz|a zoufalswí. Symbol, ienz autorovi prea.
stavuje syntézu skutečnosti, činí zbytečnÍm vněiší popis, neboť proniH
k podstatě jevu' zhušfuje množstvÍ vztahťt a procesťr. V symbolech ,,ulí'"nnocí.. a ,,čern}ch dn!.| ie zobrazen p.otid"d 'o'' 

" "ány, 
' 'fruon'

,,bídy.. (básei Kottdor) jsou monumentďizovány sociáI!í. p,oiitt"on
v symbolu ,,ieky.. tragičnost individuálního osudu. Tan, kie hrozila
pčílišná abstraktnost, básnÍk syrrbol oďeimuje a konkretizuie, udržuie
stále napětí mezi jeho mnohoqfznamnostÍ a jednoznačností. v a*u"n
sbírkách Údou noveno bdloosai (l9oo) a Dobrodružsní od,,ah, (1906) -
tato pňináší i ohlasy revolučního roku 1905 . se Sov* poruJl vytvoŤit
harmoničtější a sociáIně konkrétněiší doplněk Vyboučenfďr smutkŮ.

Nonkonformď poezie protestu nevytlačila ani v xi. tetechiyritu intim-
ďch náIad. sbírka Ještě jednou se ordtlme... (lgoo,|druhé, a"o"io'-r'
pdá"í vyšlo r. l9l2) podává svědectví, že proměna Sovovy woruy se tfká
i pŤírodní a intimní lyriky. Básně jsou vystavěny na prolnutí citového ro.
zechvěnl a ,,smyslové lačnosti.., ale nová je pňitomnost psychiky lyrického
subiektrr a jeho nervďho postoie, ienž díIo silně dramati^;... ť*at""
k dramaťickému vyhrocení se projevuje i v oďivu popisnosti a v rozvinutí
''n"s':""9 kterou ie zvfrazněna mnohovfznamnost a sloŽitá protikladnost
postoiú. Do kraiinn viděné ve hie světel a stín{r, áchvěvťr 

" 
oť,oi, vstupuje

rozbolestněné ,,ubohé srdce.., htedající v ,,baruronickén klidu.i obrozenÍ
a očistu. lak ie z názvu patrno, jde sice o návrat, ďe nikoli o zapomněni.
PŤírodní a intimnÍ sféra umoŤ-nila vytvoiit snovf, imaginární sv8t Ínagc-
kfch vidin' v nichž však jsou stáIe pittomny protiklady citovÝch uo"t,t,.

Disonance, v kďžce Jďtě jednou se vrátime... |estů ttumáe, '" |ue
1ozvinulv 

y milqgtnd poezii sbÍrky Lyiha ldsky a žizlota (l9o7i 
" "-"ďyk vlraznému slohovérrru. oproštěnÍ. Sova tu vytvočil ritvar komorni balady,

v- níž jsou tragická nedorozurněď i rozpornost citťr zobrazeny na maléploše, ve vyhrocené dramatičnosti a zároveĎ piedvedeny v subj-ektivované
''obiektirmí.. podobě. Úsilí o hutnost veďo 

-Sovu 
k for:ně, pio niŽ jsou

typi*é ámlky, pŤerjvané věty, otázky, zkratkn nápovědí.vypovraaiicr
o milostnfch vrrazlcb rťrznfch typťr (nenaplněná to'ha po dorozuměnt,
|ry.::, láskn smyslná vášeĚ, koketérie, zrada atd.). AutorJe vzdálen jaké-
|oko.|i1 moralizování, je soustieděn k zobrazení rozkladu intinnrcn o"i"lt,"
dowšuiícímu celkové vzáiemné odcizeď, jež ie typické pro šosáckou
společnost.

Pro další qfvojovou etapu je charakteristické básníkovo risilI začlenit
obraz intinnníbo bytí do nadosobních, kolektivďch celkťr, v nicM vidí
F:doi životní hodnoty. Ať jiŽ jde o obraz věčného koloběhu Žití, nystic-
kého bratrství duší, nebo o obraz nacionálního kolektivu, vždy do popr.ai

245 s
vysnrpuie harmonické inďvidurrm, spjaté s metafyzickou ideou' pŤičenž

oé zaácí dŤívěiší negace, revolta a protest. Typickou se stává forma rapsÓďe,

bohatě rozyinutá meditace, mytická vize a později' kdy se Sovova worba

zbavuie nebezpečí abstiakce, se objevuie i tendence k patetickému zobtaze-

ní národďho zápasu v děiinnÝch souvislostech (zpěto, dotttova, 1918).

Sovova snaha básnicky komentovat poválečné děnt se proievila iako vniď.

ně rozporná. Na jedné suaně Sova sympatizoval s boien dělnictva (verše

Sbhy s?isnatel ,m z r. 1919), na suaně druhé se lekal tňídnÍch požadavkťt

revolučního proletariátu. Ideová krize se proievitra i v poklesu hodnoty
jeho básďcké worby. Radikální obroda Sovovy poezie počíná sbírkou.Bdnthotlo 

jaro (l92l), Deklaratirmí, Íečaická a morďiátorská poezie

nizela a básnlk se opět orientovď k lyrice smyďové konkrétnosti a citové-

ho okouzlení. ''chci bjti neuzavien, neskončen, bÝt stále nad ďlem' iít
stále v dlouhé pouti...,.. tento básnickf prcgram stálého vnitŤního ne-

klidu, dychtivého vnímání života a tiché pokory pied pŤírodou a lidskou
prací naptĎuje Sovovy poslednÍ básnické sbírky (Drszrí ldsha, L927' ai.).

Také v pt6ze Sova usiloval vyiáďit rozsáhlou škálu pocitŮ rozjitieného
člověka, ápasícÍho o harmonii. Sousďedění k psychickÍrn stavťrm a cito-
vfm reakcím ble\mích postav zpťrsobilo rozklad tzv. objektivďho v}'právě.
ď, neboť těžiště se piesunulo z pesuého děje k vnitiním proces m. Pro.
zaickf titvar ie tak subiektivizován a lyrizován. ''Lyrické vtďiny duše..

isou v polpňedí autorova ájmu. Tento zrrrat ve vÍvoii české prÓzy se udál
v letech 90. a Sova k němu vjtazně pňispěl sbÍrkou povídek PrÓza (L898).

Zásady nového typu prÓzy plně rozvinul v loavě ronánu (1902). omezil
dějovou linii, utlumil roli vyprávěče, události i pŤíror|nt scenérie vstupujl
do románu v subjektivní hrdinově interpretaci a stávají se tak neďLnou
součástí jeho duševního života. objektivní svět sp vá s náladami a pocity'
s citovln a smyslovlm rozechvěním. V dalších prozaickfch dílech - v ro-
mánech i povídkách - autor lyrizační a subiektivizační tendence opouštÍ'
zaměfuje se naopak na dějově bohaté pásmo s autobiografickfmi Prvky'
dobově typické brdiny a sociální i politické konflikty ('J<ronika osamělého
$tudentaí. V pravy chttdlch, 1903, ai.). Z obou těchto rámcú vybočuje
sr"jm risměrmfm humorem a idylickÍm laděním, zbavenjm životní tíhy'
jež |ežt takka na všech ostatních Sovovfch prÓách' nove|a Panhrdc
Budecius, kantot (|9t6), legendární pfíběh venkovského učitele z konce
18. století, ienž pro svou lásku k muzice zanedbává vlastní Ženu a pokorně
pňiiímá po ieií smrti trest v podobě nového manžďstvl.
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Zprvu básník' později h|avně autor povídék a romántl, jež vyrrlstaly
ze snahy po zpodobení rodného podkrkonošského kraje a ze záimu
o Íešení současnfch problémrl sociátnÍch, národnostních
a politickfch

Mastním jménerr AntonÍn Zeman. Naroďl se 22.7.1843 ve Stano-
vém u Vysokého nad fizerou a jako nejstarší z deseti dětí ze selské písmácké
rodiny byl dán na gymnázium v ličíně a pak do Krakova, kde byďel u své-
ho strÍ'ce. Po maturitě studoval práva v Praze, učil piitom na českém dÍvčím
ristavu češtině a dějinám a pracoval klátce v redakcích novin. Univerzitu
dokončil r. 1866 v Krakově. Pracoval pak v advoMtní kanceláfi v Kolíně,
v Praze u Josefa Friče (1869-74) a v Rou.l.ici (1876-77). v |, t874-:75
pťrsobil v Petrohradě iako vychovatel; iiŽní Rusko navštívil ieště v r. 1889
a 1897. V l. l878-l9l3 byl advokátem v Semilech: často hájil zájmy čes-
kfch lidí proti německJ.m továrnám, dtrktadně pronikl národnostní a so-
ciální problematikou pohraniční oblasti, byl činnf veíejně i politicky
(v l. 1889-95 byl zemskjm poslancem za staročeskou stťanu, v r. l9l8 se
stď členem revolučního Národního shromáždění). Roku 1913 se pÍestěho-
val do pražské Krče, kde pak byďel společ:ně se s5mem I. olbrachtem
a s H' MalíÍovou a pokračoval v literární práci. Nepiestal se zaiímat an|
o vďejnf život a nejednou projevil svÍrj demokratickf postoj. ZqnÍe|
v Praze 9. 10. 1931.

Staškova literární worba se rozvíjela, tÍebas s piestávkami, téměÍ sedm
desetiletí. Počínala v bouilivé atmosféťe státoprávních bojťr na konci
60. let a končila za ptvnl republiky. Rostla z pťrdy českého Podkrkonoší,
z něhož brala i některé náiečrrí prvky jazykové. Její smysl spatioval spiso.
vatel ve formování spravedlivějšího světa. PociÍizoval proto svou tvorbu
rikolu objasĎovat ptostému čtenáii áklar|ní životní, mravní a společenské
otázky. Věcnf a lxitickÍ smysl pro skutečrrost určoval jeií realistickf
základ' posilovan!,i autorovln obďvnÝm vztahem k ruskému realismu
a k jeho psychologické pronikavosti. Ve Staškově díle se silně uplatĚoval
také vliv romantismu (Byron a polští romantikové); v ieho duchu autor
koncipoval složité dějové zápletky i některé hlavní postavy, iejichž vnitŤní
svár intelektu a vášní i titánské a snílkovské plány vyjadŤovaly rovněž ideje
filozofické. Dlouhf Staškťrv vjvoj sjednocova|a vzácná a sebekritická
opravdovost, s nÍž se autor houževnatě probíjel k pochopení pokrokovj'ch
cest společenského vjvoje. Když jeho dílo charakterizovď v nekrologu
Šalda, napsal: ,,Byl to sukovit horskf kmen, šlehanf vichňicemi i mtazy,
zkiivenj' a zohfbanfi ale pevné jadrné skladby vnitÍní...

Stašek začal verši a poezie, jež chtěla podněcovat hrdost a vzdor, u něhg

pievládala po dvě desetiletí. Ve verších reflexÍvních' psanfch v duchu
poetiky ruchovctr' promítďy se ohlasy státoprávního boie' ieho nadějÍ
a zklamání. od počátku však bylo Staškovi bližší' jestliže mohl kreslit
venkovskj'život, zprvrr blavně ve veršované epice. NapŤíklad z básnické
povídky Vdtl*O (1872), odehrávajíď se r. 1848 a za následuilcibo absolu-
tismu, i z vyprávění z dob, táboťb (L8u) s pŤíběhem z 60. let byla deimá
snaha po realistické a dďai|nl kresbě všedního života, tŤebaže spojené
s romantickjrn děiem. Staškovi hrdinové usilovď stát se boiomíky za
pokrok, ďe jak to bylo obvyklé v byronskfch povídkách' byl i ieiicb osud
motivován hlavně milostnfmi city a četnjmi náhodami. Staškovy epické
básně měly vÝznam dobovf a sám autor, když z nich po letech poňádal do
svfch spistr vj'bor, dď mu titul Co minub a neorátl se otc (1928).

Pozorovatels\f smysl, áiem o pouta\rÍ děi, scbopnost psychologicky
charakterizovat roznanité postavy' fidská moudrost oceůující iednání
a myšlení postav bez sentimentality a morďizování - to byly vlastnosti'

iež se mohly voloěji uplatnit teprve ve Staškově prÓze. Hned tieba v prv.
n|m ,,obrázku z krkonošské vesnice.. nazvaném Šoec Matouš (1876),
v kÍátkém vyprávěď o rebelantském ševci, o jeho horlivosti v osmačtyficá-
tém roce a o jeho nešťasmé lásce. Staškovy povídky a romány se vyrovná.
vďy s tížirrjmi starostmi lidí odkázanfch na chudá horská polička nebo
vysiluiící práci v rychle rostoucÍch německj'ch továrnách, analyzovďy
mtavď, národnostní a sociá|ď otázky a vykreslovaly tváŤnost maloměstské
společnosti. UŽ první StaštÍrv román Nedokončen! obraz (|878)' Ťďící
vztab inteligence a lidu a oceĎovanf jako ieden z počátktr české vesnické
a sociálrrí prÓzy reďistické, proaazova| vyaza! cit pro povabopis venkov-
skfch postav, i když vystupovaly stále v rá.ci nahodile osnovaného pŤibě-
hu. Prvnim vrcholnjm dílem Staškovjm, vydanlm po několikaleté piestáv-
ce, byl cyklus poVidek Blouznioci našich hor (|895), zňetelně odlišnf od
běŽné vesnické ptozy české. Stašek se totiž neomezoval na zaznamenávání
krajové svéráznosti, ani nebyl pouh m kronikáÍem, kterj' pšistupuie ke
skutečnosti s piedem hotovjm a soucitnjm mravním stanoviskem. Pronikal
hlouběii k základirm myšlení obyčejnfch lidí, ke zpťrsobtm, iak hledali
štěstí a spravedlnost. StaškÍrv povídkovj' celek, spojenj' pouze několika
postavami a hlavně motivem duchověrství, také nejméně tťpí konstruova-
ností děie; pŤi zvolené formě nebyl vyprávěč nucen svazovat rťlzÍlé postavy
dohromady společnou fabulí. A tak pestré a živě vyprávěné piíběhy posti-
hují vzrušené lidské osudy a poměry na českém venkově v 70. a 80. letech'
kdy začÍoaly narirstat v podborskj'ch krajích pod tlakem továfen nové
problémy a nejistoty. Vynikaií sociálď a psychologickou rozmanitostí lidí
neuspokojen!'ch a tápaiících, ktečí hledaií štěstí nebo alespoĎ rilevu ve

,,stáDku spiritisťťr... Nejčastěji se dostávaií mezi duchověrce po hmotném
či společenském ripadku nebo mravní krizi. Tak povídka RytíŤ Boch
vypráví o tuláckém a hoikérn stáčí někdeišího mlynáŤe ze šlechtického rodu'
kterf se ve jménu svého erbu bláhově domáM i rodového dědictví. Drama-
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Zprvu-básník, později htavně autor povídek a románŮ, jež vyrrlstaly
ze snahy po zpodobenÍ rodného podkrkonošského kraje a zezájmu
o Ťešení současnfch probtémrl sociálních, národnostnÍch
a polltickfch

Vlastním jménen Antonín Zeman. Naroďt se 22.7.1843 ve Stano.
vém u Vysokého nad Jizerou a jako nejstaršl z deseti dětí ze selské písmácké
rodiny byl dán na gymnázium v Jičíně a pak do Krakova, kde byďel u své-
ho str'. ce. Po maturitě studoval právavPtaze,učil píitom na česŘém dívčím
stavu češtině a dějinám a pracoval krátce v redakcích novin. Univerzitu

dokončil r. 1866 v Krakově. Pracoval pak v advoMtní kanceláĚi v KolÍně,
v Praze u losefa Friče (1869-74) a v Rourlnici (1876:77). v |. 1874-75
ptisobil v Petrohradě jako vychovatel; iižní Rusko navštívil ještě v r. 1889
a |897. v l. l878-l9l3 byl advokátem v Semilech: často Miil ájmy čes-
kfch lidí proti německjrm továrnám, dťrkladně pronikl národnosint.a so-
ciálď problematikou pohraniční oblasti, byl činnf večejně i politicky
(v l. 1889-95 byl zemskjm poslancem za staročeskou stranu',,,. l9l8 ..
stal členem revolučrrího Národního sbromáŽdění). Roku 19lj se piestěho-
val do pražské Krče, kde pak bydlel společně se synem I. Olbrachtem
a s H. Malíiovou a pokračoval v literární práci. Nepiestal se zajÍmat aní
o veťeinf Život a nejednou projevil svťrj demokratick!' postoj. z..r.t
v Praze 9. 10. 1931.

Staškova literární fforba se rozvÍjela, tŤebas s pŤestávkami, téměi sedm
desetiletí. Počínala v bouÍlivé atmosféie státoprávních boitr na konci
60. let a končila za první republiky. Rostla z pťrdy českého Podkrkonoší,
z něhož brala i některé náčečrrí prvky jazykové. tejí smyst spatňovď spiso-
11tel ve formování spravedlivějšího světa. Pcďizoval p.oto ,uoo tvorbu
tikolu obiasĎovat prostému čtenáňi záklar|n| Životní, mravní a společenské
otázky. Věcnf a kritickf smysl pro skutečnost určoval její reatistickf
základ, posilovanf i autorovJrm obdivnÍm vztahem k ruskému realismu
a k ieho psychologické pronikavosti' Ve Staškově dfle se silně uplatůoval
také vliv romantismu (Byron a polští romantikové); v jeho duchu autor
koncipoval složité dějové zápletky i některé hlavní postavy, jejichž vnitční
svár intelektu a vášní i titánské a snÍlkovské plány vyjaďovďy rovněž ideje
filozofické. Dlouh Staškťrv vlvoj siednoéova|a vzáqtá á sebekritická
opravdovost, s níž se autor houževnatě probíjel k pochopení pokrokovjlch
cest. společenskélro vjvoje. Když jeho dílo charakterizovď v nekrologu
Salda, napsal: ,,Byl to sukovit horsk kmen, šlehanf vichÍicemi i mrazy,
zkčivenj'a zohfbanj', ale pevné jadrné skladby vnitiní'..

Stašek začal verši a poezie, jež chtěla podněcovat hrdost a vzdor, u něhg
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pÍevláda|a po dvě desďletl. Ve veršlch reflexívnÍcb' psanfch v duchu
.ooetiky 

ruchovctr, promítďy se ohlasy státoprávďho boie' jeho naděií

Z ,xt^,,,a* od počátku však bylo Staš{<ovi bližší, jestliže mohl kreslit

ventovst<i' Život' 4)rvu hlavně ve veršované epice. NapŤíklad z básnické

povídky Vticleo (1872)' odehrávající se r. 1848 a za následujícího absolu.

ii,-.', i z vyprávěnÍ z dob, tdborťt (|884) s pšíběhem z 60. let by1a zťeimá

'o"n" po realistické a detailní kresbě všedního života, tÍebaže spoiené

s romantickÍm dějem. Staškovi hrdinové usilovďi stát se bojovníky za

pokrok, ale iak to bylo obvyklé v byronskfch povídkách' byl i jeiicb osud

motivován hlavně milostnjmi city a čanÍmi náhodami. Staškovy epické

básně měly vfznam dobovf a sám autoÍ' když z nich po letech poiádal do

svfch spis{r vfbor, dal mu titul Co minulo a negtd.tl se olc (1928)'.Pozoiovatelskf 
smysl, zájem o poutavj' děi, schopnost psychologicky

charakterizovat roz-manité postavy' lidská moudrost oceĎuiící iednání
a myšleď postav bez sentimentality a morďizován| - to byly vlastnosti,

iež se mohly votněji uplatnit teprve ve Staškově prÓze. Hned tňeba v prv-

,,í,o ,,ob.á"ko z krkonošské vesnice.. nazvaném Šoec Matouš (1876)J

v krátkém vyprávěnÍ o rebelantském ševci, o jeho horlivosti v osmačtyiicá-
tém roce a o jeho nešťastné lásce. Staškovy povídky a romány se vyrovná-

vďy s tíživlmi starostmi lidí odkázanfch na chudá horská políčka nebo

''y.it.'it"t pie"i u rychle rostoucích německj'ch továrnách, analyzovaly
mtavní, národnostní a sociátní otázky a vykreslovaly tváŤaost maloměstské
společnosti. UŽ první Stašktrv román Nedokončmll obraz (|878)' iešící

vztah inte[gence a lidu a oceůovanj'jako jeden z počátktr české vesnické
a sociální prÓzy realistické, prozrazoval vjraznf cit pro povďropis venkov-
skj'ch postav, i když vystupovaly strile v rámci nahodile osnovaného pňíbě-

hu. Prvním vrcholnjm dílerrr Staškovjm, vydanjn po několikaleté piestáv-

ce, byl cyklus povídek Blouznioci naš,ich hor (1895)' zťetelně odlišnf od

běŽné vesnické prÓzy české. Stašek se totiž neomezovď na zaznamenáváni
krajové svéráznosti, ani nebyl pouh m kronikáiem, kterj,pŤistupuie ke

skutečnosti s piedem hotovjm a soucitnfm mravním stanoviskem. Pronikal
hlouběii t zat<uatrm myšlení obyčejnfch lidí, ke zpťrsobťrm, iak hledali
štěstí a spraveďnost. Staštirv povídkod celek, spojen pouze několika
postavami a hlavně motivem duchověrství, také nejméně trpí konstruova-
ností děje; pňi zvolené formě nebyl vyprávěč nucen svazovat r{rzné postavy

dohromadyspolečnou fabulí. A tak pestré a živě vyprávěné piíběhy posti

hují vzrušené lidské osudy a poměry na českém venkově v 7o. a 80. letech,

kdy začírrďy narirstat v podhorskj'ch kra!ích pod tlakem tovfuen nové
p'oulerr'y a nejistoty. Vynikají sociální a psychologickou rozmanitostí lidí

neuspokoienj'ch a tápajících, kteií hledaií štěsti nebo alespoii rilevu ve

,,stánku spiritistťr... Neičastěii se dostávají mezi duchověrce po hmotném
či společenském ripadku nebo mravní krizi. Tak povídka Rytíň Boch

uypiaui o tuláckém á no*e* stáií někdejšího mlynáie ze šlechtického rodu,

kierÝ se ve jménu svého erbu bláhově domáhá i rodového dědictví. Drama-
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tičností vyniká povídka Pot Šimon; lehkováŽnf a vzpurnf syn panské,ho
ďednÍka plichází do,,stánku.. po dobrodružnérr životě (boďlivácké mláď,
polská revoluce, ritěk ze seurináňe) jako nerispěšnf statkái a pokomf člověk.

Potom zaujďy Staška zejména vyostiené konflikty ggciální a národnostn|.
V románě V tmn ch oítech (I9o0) sleduje, jak propuká odpor dělníkťr proti
kapitálu' do jehož dosud nesrozuniteliného proudu byli vtahováni. Na Život
pohlížel Stašek jako na drama; v nitru lidí objevovat protikladné pÓly
a pak ukazoval, z jaklch zážitkÍt a zkušeností se rodí jejich hněv a nenávist.
Tématem následující knihy Na tozhraní (1908) byl twdf hospodáftk!;
sociální a národnostni zápas na malém městě, dŮsledek vzestupu dělnické-
ho hnutí a stupřovaného napětí německého a českého nárorlního cítění.
Tyto Staškovy problémové společenské romány postupující v traďci
Pflegrově a Arbesově se zakládaly hlavně na charakteristice postav a na
nesentimentálním sledování jeiich životních cest, někdy typickfch a někdy
neuvěčitelnj'ch. Pňitom autor nepčestával mít rád napínavé a spletité
kombi:nování ápletek: nejenže chtěI upoutat zvědavost čtenáŤir efektní
fabulÍ, ďe potčeboval i pčiblížit dějovjmi vazbami vzdálené postavy a do-
vést je k češení dané časové problematiky; těmto áměrťrm obětovď hodně
z vyprávěčské věrohodnosti. Detďlní kresba prostiedí a postav kŤíŽila se
tak s nahodilos i a s rozbíhavjmi epizodami, bezprostŤední poznání
a věrné zpodobení života mÍsilo se s postavami a pňíběhy vywáťenjmi ro-
mantickou fantazií, ne;ednou i pomocí šablonovitj'ch motivri. Snaha po
objektivnosti vyhfbaiící se popisťrm i náladovému lyrismu slučovala se
s motivy nebo slovy, v nichŽ pčevažoval nadnesenj' citoq pčízvuk nad
qi'stižnostl a piesností.

I v dďších prÓzách se Stašek se svj'mi postavami tázal, jak se osvobodit
od ',stínri minulosti.. a jak vytvočit ,,nového člověka... S anarchistickj'm
piídechem zobtazoval vztahy v buržoazních roďnách i postavy ze společen-
ského okraje nebo lidi zatrpklé Životem a zasažené válkou, avšak jako by
mu chybělo poznání nové reality, takŽe konvenčních prvktr v jeho novj'ch
ptÓzách spíš pčiblvalo (napŤ. povídky OtŤet kolečka, |9|2; román Srízy
minulost,i, |922). Tepwe kdyŽ se vrátil k |átce, jež mu byla nejbližší, a když
ji dokázal zhodnotit z tilediska nového poměru k životu (obohacenému
zkušenostÍ světové války, sociďistické revoluce a vzniku samostatného
státu), napsal nejlepší knihy svého stáňí. Nepťeberné osobnÍ i kulturní
zážitky tvočí základ vynikajících Vzpotninek (1925) shrnujících kapitoly
vznikající vlastně po čtyťicet let. Tyto memoáry piedstavují dobče osob-
nost autorovu' jeho v1i'voj uměleck i názorovf, obraz českého Podkrkonoší
od poloviny minulého století, seznamují s rozmanitostí prostiedí, v nichž
Stašek Žil (Krakov, Rusko), i lidí, s nirniž se setkával. DruhÝm blízkÍm
námětem byli odbojníci z Podkrkonoší. Nakonec se wátil k nejmilejšÍmu
z nich a znovu zpracoval, tentokrát jako román o šeaci Matoušwi a jeho
pÍátelich (č. |927, kn. 1932), rebelantskou historku ze svého rodiště. Ze
''vzpomínky.., protkané ironií a moudr m porozuměnim, rÍ'suje se poezie

rodného kraie i poezie mláď a jeho krásnfch zmatktr. LíčÍ veselou a ďvo-

kou povahu mladého ševce, jeho. prudkost a nepoddainost' nenávist k pá-

nrlm a k ritisku i jeho niternj' smutek, sleduie jeho tažení se stanovskou
gaÍdou na pomoc Praze v r. 1848 a jeho nezdary, aŽ ho na závěr nechá,

kdyŽ ie obrožen zatčením' utéci z vlasti s nadějí v komunismus. Potom
pŤipravoval Stašek ještě tomán Dozouky (č. L93|)' obraz živelného lidové-
ho povstání za pÍvní světové války, ale ten už nedokončil.

Ladislav stroupežnickf
/1 ,850-1892/

Dramatik a dramaturg Národního divadla, prťrkopník rea!ismu
na českém ievišti, autor veselohry z vesnického prostžedí Naši
furiant|. Zna|ost venkova uplatni| i v povídkové tvorbě.

Narodil se 6. l. 1850 v Cerhonicích. Pouze dva roky navštěvoval reálku
v blÍzkém Písku, potom se stal praktikantem u svého otce, kterf byl správ-
cem velkostatku. V sedmrrácti letech se pokusil o sebevraždu a po vfstielu
z lovecké puš{<y mu zťrstď zohyzděnf obličej; snad i to mělo vliv na jebo

uzavienou a podezíBvou povahu. od r. 1873 ži|vPtaze, nejprve jako riňed-
ntk v poiišťovně, později iako písď na bemi správě pražského magisuátu.
v l. 18?5-76 pracovď také v redakci Humoristickj'ďr listtr, od r. 1882 až do
své smrti l1. 8. 1892 byl drarnaturgem Národního divaďa.

Prvotiny Stroupežnického z let |875_77 byly ieště zcela ve aament
dobodch dramatickfch konvencl, a to buď vnějškovou situační komeďál-
ností, arrebo pozdně ÍomantichÍm piístupem k látkám historickÍm. Teprve
v iednoaktové veselohie Zoíkulsh! rardšek (1883) o nezdďenfch záletech
renesan&rího bohéma Mikuláše Dačického našel autor poprvé jednu ze
dvou základních poloh svého dÍamatického talentu. Po kompozičnÍ suánce
použil siceosvědčeného scribovského schérnatu historické intrikové komeďe,
avšak ieho postayy tu již neslouŽí pouze zápletce, ale právě naopak situace
mu unožrluiÍ hlubší charakteristiku postav v žánrově realistickém smyslu.
Podobné plednosti včetně dobového koloritu maií další rispěšné historické
aktovky Stroupežnického, vyvíieiící se postupně do stále závažnějších rovin;
pŤedně ie to veselohra Paní minctttistrovd (ptem. 1885) z kutnohorskfch
děiin, v níž ie hlarmí postavou opět DačickÝ, dále historickÝ obrázek
V panském ěeledníku (prem. 1886) ze života na cerhonickém zámku a ko-
nečně malé dtama Sirotčí peníze (L887) z časú tčicetileté války.

Zátovď s tvorbou aktovek usiloval Stroupežrickf i o rozsáhlejší drama-
tické riwary, avšak dlouho bez vltamé1šího rispěchu. Po nezdďené ko-
meďi ze současného života Triwnfy z:ědy (|884), historické ttagédti Velk!
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tičností v}'niká povÍdka Pan Šimon; lebkováŽnf a vzpurnf syn panského
iedníka piichází do ,,stánku.. po dobrodružném ávotě (boďlivácké mláď,

polská revoluce, ritěk ze semináÍe) jako nerispěšnf statkáč a pokornj'člověk.
Potom zaujaly Staška zejména vyostňené konflikty sociální a národnostní.

V románě V tennllch zilrech (L9N) sleduje, jak propuká odpor dělníkÍr proti
kapitálu' do jehož dosud nesrozurrritelného proudu byli vahováni. Na život
pohlÍžel Stašek jako na drama; v nitru liď objevoval protikladné pÓly
a pak ukazovď' z jakfch zážitkÍt a zkušeností se roď jejich hněv a nenávist.
Tématem následující knihy Nc rozhraní (1908) byl twdf hospodáÍskf,
sggiální a národnostnÍ' zÁpas na malém městě, dtrsledek vzestupu dělnické-
ho hnutí a stupůovaného napětí německého a českého náror|ního cítění.
Tyto Staškovy problémové společenské romány postupující v tradici
Pflegrově a Arbesově se zakládaly hlavně na charakteristice postav a na
nesentimentálním sledování jejich životních cest, někdy typickfch a někdy
neuvěťiteln!'ch. PŤitom autor nepťestával mít rád napinavé a spletité
kombinovánÍ ápletek: nejenŽe chtěl upoutat zvědavost čtenáťťr efektnl
fabulí, ďe potÍeboval i pňiblíŽit dějovjmi vazbami vzdálené postavy a do-
vést je k iešení dané časové problematiky; těmto záměrťrm obětoval hodně
z vyprávěčské věrohodnosti. DetďIní kresba prostíedí a postav kňíŽila se
tak s nahodilostmi a s rozbíhavjmi epizodami, bezprostťední poznání
a věrné' zpodobení života mísilo se s postavami a pŤíběhy vywáienjmi ro-
mantickou fantazii, ne;ednou i pomocÍ šablonovitj'ch motivri. Snaha po
objektivnosti vyhfbající se popisirm i náladovému lyrismu slučovďa se
s -motivy nebo slovy, v nichž pňevažoval nadnesenÍ' citovj' pŤízvuk nad
v1i'stižností a pčesnosti.

I v dďších prÓzách se Stašek se sv!'mi postavami táza|, jak se osvobodit
od ,,stínťr minulosti.. a jak vytvoŤit ,grového člověka... S anarchistickj'm
piídechem zobtazova|vztaby v buržoazních roďnách i postavy ze společen-
ského okraje nebo liď zatrpklé životem a zasažené válkou, avšak jako by
mu chybělo poznání nové reality, takže konvenčních prvktr v jeho novj'ch
pt zách spíš pŤiblvalo (napč. povídky otželd kolečka, l9|2i tomán Stiny
minulosti, |922). Teprve když se vrátil k |átce, jež mu byla nejbližši, a když
ji dokázal zhodnotit z hlediska nového poměru k Životu (obohacenému
zkušeností světové války, socialistické revoluce a vzniku samostatného
státu)' napsal nejlepší knihy svého stáií. Nepňeberné osobní i kulturnl
zážitky tvočí základ vynikajících Vzpomínek (1925) shrnujících kapitoly
vznikající vlastně po čtyiicet let. Tyto memofuy piedstavují dobče osob-
nost autorovu, jeho vj'voj uměleckj'i názorovj', obraz českého Podkrkonoší
od poloviny minulého století, seznamují s Íozmanitostí prostčeď, v nichž
Stašek Žil (Krakov, Rusko), i lidí, s nirniž se setkával. Druhfm blízkjm
náměteÍn byli odbojníci z Podkrkonoší. Nakonec se vrátil k nejmilejšímu
z nich a znovrr zpÍacoval, tentokrát jako román O šeoci Mataušozli a jeho
pititelich (č, 1927' kn. 1932), rebelantskou historku ze svého rodiště. Ze
',vzpomínky..' protkané ironií a moudr m porozuměním, rj'suje 8e poezie

rodného kraje i poezie mládí a jeho krásnfch zmatkťr. Líčí veselou a divo-
kou povahu mladého ševce, jeho. prudkost a nepoddajnost, nenávist k pá-
nťrm a k ritisku i jeho niternf smutek' sleduje jeho tažení se stanovskou
gardou na pomoc Praze v r. 1848 a jeho nezdary, až ho na závěr nechá,
když je ohrožen zatčením' utéci z vlasti s nadějÍ v komrrnismus. Potom
pčipravovď Stašek ještě tomán Dozc)ub G. L93L)' obraz Živelného lidové.
ho povstání za pvnl světové války, ale ten už nedokončil'

Ladislav stroupežnickf
/L850-1892/

Dramatik a dramaturg Národního divadla, prtlkopník rea|ismu
na českém ievišti, autor veselohry z vesnického prostňedí Naši
furiantl. Znalost venkova up|atnil i v povídkové tvorbě.

Narodil se 6. l. 1850 v Cerhonicich. Pouze dva roky navštěvovď reálku
v blÍzkém Písku, potom se stal praktikantem u svého otce, kter!'byl správ-
cem velkostatku. V sedmrrácti letech se pokusil o sebevraŽdu a po vj,stčelu
z lovecké pušky mu zirstal zohyzděnÝ obličei; snad i to mělo vliv na jeho

uzavňenou a podezíÍavou povahu. od r. 1873 ŽilvPnze, neiprve jako ťed-
ník v poiišťormě, pozděii jako písď na berní správě pražského magistrátu.
v l. 1875-76 placoval také v redakci HunroristickÝch listtr' od r. 1882 až do
své smrti 11. 8. 1892 byl dramaturgem Národního ďvaďa.

Prvotiny StroupeŽnického z let L875.77 byly ještě zcela ve aamení
dobovfch dramatickj'ch konvencí, a to buď vněiškovou situační komediál-
ností, anebo pozdně romantickÍm pčístupem k látkám historickjn. Teprve
v iednoaktové veselohÍe Zolknskj rarášeh (1883) o nezdačenfch záletecb
renesančního bohéma Mikuláše Dačického našel autor poprvé iednu ze
dvou základnich poloh svého dramatického talentu. Po kompoziční stránce
pouŽil siceosvědčeného scribovského schématu historické intrikové komeďe,
avšak iebo postavy tu již neslouží pouze zápletce, ale právě naopak situace
mu unožrlují hlubší charakteristiku postav v žánrově realistickém smyslu.
Podobné piednosti včetně dobového koloritu mají dďší rispěšné historické
aktovky Stroupežnického, vyvíjející se postupně do stále závažnějších rovin;
pčedně ie to vesďohra Paní ninatistrotsti (prern. 1885) z kutnohorskfch
dějin, v ďž ie hlavní postavou opět Dačickf, dále historickÝ obrázek
V panskén čekdníku (prem. 1886) ze života na cerhonickém zámku a ko-
ne&ě malé dtama Sirotčí peníze (L887) z časŮ tficetileté války.

Zátovď s tvofbou aktovek usiloval Stroupežnickj'i o rozsáhlejší dÍama-
tické riwary, avšak dlouho bez vjtaznějšího rispěchu. Po nezdďené ko-
meďi ze současného života Trhnnfy t:ědy (|884)' historické tragédii Velk,jt
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se?, Grem. 1884) o koníiktu mezi Václaven I. a Piernyslem otakarem II.
a po pompéznÍ vfprarmé historické tr e Chtistoloro Colombo (pren. 1886)
našel se Stroupežnickf podruhé tq'ťve ve veselobie ze života soudobé
jihočeské vesnice Našifuianti (1887). Záp|etka spoťu o imenování ponoc-
ného poskytla autorovi prostor k uplatnění jeho schopností, trteré tkvěly
pŤedevším v realistické kresbě dtrvěmě mu známj'ch typťr venkovskfch
liď. Našimi furianty se Stroupežnickj'vlasmě stal prťrkopníkem nové vlny
realistického dramatu z vesnického prosďeď, která potom na Národním
ďvaďe následovala @reissová, Jirásek) a která vyvrcholila r. 1894 premiérou
dramatu Maryša od bratňí MÍštík'i.

Dramatik Stroupežnickj' však směiovď vfše než k pouhému obrazu
života' jakÝ podat v Našich furiantech, a pokoušď se proto dále o skutečrré
dtaaa ze současnosti. Velkou oblibu si získďa ieho hra VtÍclao Hrobčickll
z Hrobčic (prem. 1888) o dramatickém sporu mezi hrdÍm a nepoddajnlm
seďákem a konzervativním šlechticem po zrušení roboty r. 1848; autor
však nedokázal tento konflikt vyiešit bez romantického klišé. Menší rispěch
už měla bra Vojtěch Ž k, o7tečníh (1890) o ripadku seďáka, kterf propaď
politickému velikášswí, i naturďsticky pojatá aktovka Zkažend hrezl (l89l)
o dědičnosti áodějswí. Teprve v posleÍ|ní své bie Na Valdštejnshé šaehtě
(1892) piiblÍžil se Stroupežnickf poněkud svému cíli a vywoiil ptrsobivou
tragéďi ideďstg kterj' zuoskotává na tvrdfch materiálních zákonech
života. Jeho hrdina profesor Stefanides ve snaze pomoci chudfm horalťu
otevče doln avšak ďouho marně hledá ztacenou rudnou žílu, ď piiide
o všecben svťri majetek a zpronevěfí i jmění své sestry; zpráva o nďezenÍ
bohaté Žfly ho zastibuje již ve stavu šílenství.

tako prozaik se uplatnil Suoupežnickf pÍedevším v drobn1ich humo-
ristick 'ch nebo žánrově realistickj.ch povídkách o pčíhodách a povahách
prost!'ch |id| (Rozmarné historky, |879; Z Prahy a oenkova, |89|),

Lotar Suchf
/L873-1959/

Básník, p}ekladatel a dramatik; v prvních dvou desítitetích
20. století autor divadetních her kriticky postihuiících morátní krize
člověka v měšéácké společnosti.

Za gymnazijních stuďí v Pňíbrami se Lotar Suchj. (narozen 6. 5. 1873
v Turnově) sblíŽil se ďemi žáky tohoto ristavu - K. Tomanem, H. Jelín-
kem a K. Sezimou - a spolu s nimi začal pronikat do literatuly prvními
básněmi; ještě v r' 1897 mu ve vzpomlnce na tyto doby dedikoval Toman
svou první sbírku Pohádky krve. Suchf studoval do r. 1893 na univerzitě

ve Vídni románskou filologii a slavistiku' později v Praze práva. Stal se
žurnďistou z povolánÍ a ptrsobil zeiména jako divadelnÍ a kultumí referent
a zahraniční dopisovatel. V této funkci odešel r. 1908 do Pďíže, odkud pšal
do Venkova a Národní politiky piedevšírn referáty o francouzské kultďe;
s vj'jirnkou.let první světové války tu ži| až do svého odchodu do vÍslužby
v r. 1938. Mimo Žurnalistiku a pťtvodní literární práce se Such!'věnoval
pčekládání z francouzštiny a z němčiny (prťtkopnickf vlznam měly jeho
pÍeklady poezie R. Dehmela). ZemÍe| ve svém roďšti 4. 5. 1959.

Literární dílo Lotara Suchého se po desetiletí vyvíjelo stfanou hlavních
proudťr české literatury: toto zvláštní postavení později zesilovala i autoro.
va dlouholetá vzdálenost od vlasti a iejího literárního života. První básně
Suchého v časopisech Niva' Lumír a zeiména v Moderní revui' knižně
vydané až t. 1904 jako Kniha lyriky' stojí ve zrramení symbolistickfch
a dekadentních ohlasťr a vztahu k lyrice A. Sovy; Suchého básnickou tvorbu
od počátku charakterizuje osobitá touha po vyslovení životního kladu a ten-
dence k básnické epice (Dxě pnídky z:eršmt' L9o5).

Roku 1903 debutoval Suchf jako dramatik na Národním ďvaďe aktov-
kou Nezabiješ a od té doby se drama stalo hlavní oblastí ieho uměleckfch
snah. Suchého práce, tematicky soustčeděné k morálním a citovjm krizím
člověka soudobé měšťácké společnosti, nenďézaly v letech svého vzniku
dostatečnf ohlas u ďvadel i kritiky a po Í. 1918 autor dramatické činnosti
zanechal. Jeho dramata však v ťadě svj'ch rysťr pňer{rstala konvenční dobo-
vou podobu žánru psychologicko-moralistické činohry: do popiedí dnes
vystupuie napÍ. usilovná snaha vyjáďit Životní klad v nescbematickém typu
sebevědomého, tvoňivého a citově prostého člověka. Umělecky nejvfraaěji
zapirsobily ze Suchého dramatického díla dvě hry o vnitiním ripadku indi-
vidualistického hrdiny: pwni z nich, drama ve verších Daoid (|9lL),
podává formou biblického podobenství obraz ztroskotání vťrdčí osobnosti
pťrsobením nietzschovské piedstavy o silném iedinci, jemuž je vše dovoleno.
Hra Hrstka zlěrnllch, která byla roku 1908 piijata K. H. Hilarem k provo-
zování na Vinohradském divadle, na scénu se však nedostala, opakuje v ro-
vině společenského dramatu ze současnosti téma vnitiního rozkladu inď-
vidualistického hrdiny, ztrácejícího vědomí grravní odpovědnosti k lidu.
Hra motivicky navazuje na situaci kolem politického procesu s Omlaďnou
v 90. letech: jejím hrdinou je českÝ politik odsouzen!'k doživotnímu žaláči'
kterj' se po amnestii wací k práci a pro kariéru ztantje své radilcítní lázory,
Na jevišti se Hrstka věrnjlch objevila až v rinorouj'ch dnech 1948. PŤi své
premiéče v Realistickém divadle v Praze zapfisobila tato čtyňicet let stará
hra jako Živě aktuáIní odsouzení politického oportunismu a oslava věrnosti
zájmťrm lidu.

Po veršovaném dramatu s dějem čerpan1 rn z revoluční historie roku 1848
Čeroánky soobody (1918) se Suchf odmlčel' Nepočítaje dva konvenční
romány, lteté vydal za ptvni republiky, vrátil se do literatury až po druhé
světové válce: vedle Hrstky věrnfch na sebe upozornil zejména sbírkou
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se' (pren. 1884) o konfliktu mezi Václaven I. a Plenyslem otakaren II.
a po pompéznÍ vfprarmé historické hIe Chisnforo Colombo (pren. 1886)
našel se StroupeŽnickf podruhé tepÍve ve veselohie ze života soudobé
jihočeské vesnice Naši furianti (1887). Záp|etla spoÍu o jmenování ponoc.
ného poskytla autorovi prostor k uplatnění jeho schopností, které tkvěly
piedevším v realistické lcesbě dťrvěrně mu znám!'ch typÍr venkovskfch
lidí. Našimi furianty se Stroupežnickj'vlastně stď prťrkopníkem nové v|ny
reďstického dramatu z vesnického prosďeď, která potom na Národním
ďvaďe následovala (Preissová, Jirásek) a která vyvrcholila r. 1894 premierou
dramatu Maryša od bratií MrštÍk .

Dramatik Stoupežoickf však směčoval rnfše než k pouhému obrazu
života, ialcÍ podat v Našich furiantech, a pokoušel se proto dále o skutečrré
drama ze současnosti. Velkou oblibu si získďa iďro hra Vdclav Hrobčick!
z Hrobčic (prem. 1888) o dramatickém sporu mezi hrdÝm a nepoddajnjn
seďákern a konzervativním šlechticem po zrušeď roboty r. 1848; autor
však nedokázď tento konflikt vyiešit bez romantického klišé. Menší rispěch
uŽ měla Lta Vojtěch Žtik, tjtečník (1890) o ripadku seďáka, kterf propaď
politickému veliMšství, i naturalisticky pojatá aktovka Zkažend krev (L89L)
o děďfuosti zlodějswí. Teprve v poslednt své hŤe Na Valdštejnské šachtě
(1892) piibliži| se Suoupežnichf poněkud svému cfli a vywoiil pťrsobivou
tragédii ideďisty, lterf ztroskotává na twdfch materiálních zákonech
života. Jeho hrdina profesor Stefanides ve snaze pomoci chudfm horalťrrrr
otevče doly, avšak ďouho mamě bledá zÚacenou rudnou žilu, až piijde
o všechen svťri majetek a zpronevěčí i jmění své sestry; zptáva o nalezenl
bohaté Žfly ho zastihuie již ve stavu šílenství.

tako prozďk se uplatnil Stroupežnickf pÍedevším v drobnfch humo-
ristickj'ch nebo žánrově realistickj'ch povídkách o pčíhodách a povahách
prostj'ch |idi (Rozmarné historky, 1879; Z Prahy a oenkooa, !89!).

Lotar Suchf
/ t873-1959/

Básník, pÍekladatel a dramatik; v prvních dvou desíti|etích
20. století autor divadetních her kriticky postihujících morální krize
č|ověka v měšťácké spoleěnosti.

Za gymnazijních studií v Piíbrami se Lotar Suchj. (narozen 6, 5. |873
v Turnově) sblíŽil se tiemi žáky tohoto ristavu - K. Tomanem, II. Jelín-
kem a K. Sezimou - a spolu s nimi začal pronikat do literatury prvními
básněmi; ještě v r. 1897 mu ve vzpomínce na tyto doby dedikoval Toman
svou první sbírku Pohádky krve' Suchjl studoval do r. 1893 na univerzitě

ve Vídni románskou filologii a slavistiku' později v Pnze práva. Stal se
žurnalistou z povolání a prlsobil zeiména jako ďvadelní a kulturní referent
a zahraniční dopisovatel. V této firnkci odešel r. 1908 do PaŤÍže, odkud psal
do Venkova a Národní politiky piedevším referáty o francouzské kultuŤe;
s vj'jimkou'let první světové války tu ži| až do svého odchodu do vj'služby
v r. 1938. Mimo žurnalistiku a pťrvodní literámí práce se Such věnoval
piekládání z francouzštiny a z němčiny (prukopnickf ví1zaam měIy ieho
pťeklady poezie R. Dehmela)' Zemiel ve svém roďšti 4.5. |959.

Literámí dílo Lotara Suchého se po desetiletí vyvíjelo stranou hlavních
proudtr české literatury: toto zvláštní postavení později zesilovala i autoro-
va dlouholetá i'zdálenost od vlasti a jejího literárního ávota. První básně
Suchého v časopisech Niva, Lumír a zejména v ModernÍ revui, knižně
vydané až t. L9o4 iako Kniha lyiky, stojí ve znamení symbolistickfch
a dekadentních ohlasri a vztahu k lyfice A. Sovy; Suchého básnickou tvorbu
od počátku charakterizuje osobirá touha po vyslovení Životního kladu a ten-
dence k básnické epice (Doě pct:ídky oeršetl, |905).

Roku 1903 debutoval SuchÝ iako dramatik na Národním divaďe aktov.
kou Nezabiješ a od té doby se drama stalo hlavní oblastÍ íeho uměleckÝch
snah. Suchého práce, tematicky soustieděné k morálnim a citovjm kÍizí'n
člověka soudobé měšťácké společnosti, nenďézaly v letech svého vzniku
dostatečrrjz ohlas u divadel i kritiky a po r. 1918 autor dramatické činrrosti
zanechal. Jeho dramata však v ňadě svj'ch rysťr pŤerťrstala konvenční dobo-
vou podobu Žánru psychologicko-morďistické činohry: do popiedí dnes
vystupuje napi. usilovná snaha vyjádŤit životní klad v neschematickém typu
sebevědomého, wočivého a citově prostého člověka. Umělecky neivÍrazněji
zaptrsobily ze Suchého dramatického díla dvě hry o vnitŤním ripadku indi-
vidualistického'hrdiny: ptvní z nich, drama ve verších Dat:id (l9||),
podává formou biblického podobenství obraz ztroskotání vtrdčí osobnosti
pťrsobením nietzschovské piedstavy o silném jedinci, jemuž ie vše dovoleno.
Hta Hrstka z;ěrn ch, která byla roku 1908 piijata K. H. Hilarem k provo-
zování na Vinohradském divadle, na scénu se však nedostala, opakuje v ro-
vině společenského dramatu ze současnosti téma vnitčního rozkladu inď-
vidualistického hrdi.y, zuácejicího vědomí mlavní odpovědnosti k lidu.
Hra motivicky navazuje na situaci kolem politického procesu s omladinou
v 90. letech: iejím hrdinou ie českf politik odsouzenj' k doŽivotnímu žaláfi'
kterj'se po amnestii wací k práci a pro kariéru aazuje své radikální názory.
Na jevišti se Hrstka věrnfch objevila až v rinoror.ich dnech 1948. PŤi své
premiéče v Realistickém'divadle v Praze zaprisobila tato čtyŤicet let stará
hra jako živě aktuální odsouzení politického oportunismu a oslava věrnosti
zájmťtm lidu.

Po veršovaném dramatu s dějem čerpan m z revoluční historie roku 1848
Čerz;tinky sl'lobody (1918) se Suchf odmlčel. Nepočítaje dva konvenčrrí
romány, které vydal za prvn| republiky, vrátil se do literatury až po druhé
světové válce: vedle Hrstky věrnj'ch na sebe upozornil zejména sbírkou
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Bajby G959' psanou po Mnichovu' z.a vá|ky a v prvních letech po ní.
Kniha oživuie v nové české poezii tento klasickf tvar verši naplněnfmi
zralou životnÍ moudrostÍ pevného lidského charakteru.

Jiíí Sumín
/L863-1936/

Novetistka a romanciérka píšící začátkem našcho 3to|étí
rea|istickou pr6zu z prostÍedí moravského venkova, zvfrazněnou
natura|istickfm |íčením lidské bídYoa mravního I hmotného rtpadku.

Vlastním iménem Amálie Vrbová. Naroďla se 9. 10. 1863 v Uhňičicích
u Koietína a své mláď prožila ve Cwčkově u Tovačova, kde byl ieií otec
mlyaáŤen. Z1sh,a|a ien skrovné školaí vzděláď: navštěvovďa obecno. u školu
v Lobodicích a Tovačově a pozděii nějalcf čas pobylav klášterním penzioná-
tě ve Frfdlantě nad ostÍavicí. Sama se však pilně věnovala stuďu jazykťr
(zvláště něměiny a francouzštiny) a ďevědomou četbou a usilovnjrn sebe-
vzděláním nabyla značného literárního rozbledu. Po ztroskotáď manžg|gtv|
roďčÍr odešla s matkou do P:ferova, kde se usadila natrvalo. ŽiIa samotái-
sk;fm ávote*r' plně oddána své literární ' worbě' a zerriela v Pňerově
u. 11. 1936.

Amálie Vrbová' iež pševza|a mužskf pseudonym z Kraszewského romá-
nu PodivÍni, se začátkem své literární worby pokoušela o verše (publikovala
je v ZoIe pod pseudonymem Fina Svitavská) a dramatickou tvorbu. Talent
autorčin se však plně rozvinul ď tehdy, když se obrátila k novelistice. Črty
psané pro Národní listy a Nivu vzbuďly zájem kritiky - vyslovil se k nim
pochvalně i Svatopluk Čech - a udďy tak směr ceté další Sumínově
tvorbě.

Pnmí tŤi knižně vydané novely (Z doby našich ilěihi, |895; Zapadlll kraj'
L898i Věště, 1898) už pocMzejí z peta zta|é spisovatelky a pňer|znamená-
vaií základní polohu celého jejího díla. Autorka se v nich pevně držela své
Životní zkušenosti a vzpomÍnek z dětsM, a proto jsou její práce těsně spiaty
s prostŤeďm hanáckého venkova. Není v nich však místa pro folklÓrní
mďebnost ani lyrickou kresbu piírodních scenéÍií' jak bychom ie našli ve
velké části moravské pt6zy té doby. Sumin naopak s bezoblednou obie*Gi-
vitou analyzuie dobu, kdy upadaiÍ staré.šlechtické rody' kdy peníze pÍivá-
dějí na scénu nové panstvo' ale zároveů se stávaiÍ i pňíčinou novÍch dramat
společenskj'ch i rodinnfch: celé ástupy zťrstávají v bídě hmotné i duchov-
nl, v níž je často udržuje nábožensM. Nejčastěii se děje odvÍiejÍ v kon.
fliktních situacích a jejich drastické a pčízračné scény jsou unocmvenv
hutnou kresbou pňírodních jevÍr, zvláště zimních mrazivfch nocÍ, vichiic,

boďÍ a živelďch pohiom. Život autorčinfch postav ie poznapetrán
nepťínivÍn osuden i nepiátelstvím okoll a často do něbo zasahuií i tenné
nadpčirozené sfly.

První novela z dobt twšich děil.ů ie pŤÍběfien o sebewabu oběšenci' iehož
mrwolu nemŮže obecní pohodnÝ pohibít' protoŽe seďáci hlídají svá pole
v pověie, že ptrda' do ďŽ ie uložen sebeuah' bude postižena neštěstím.
Temná zimnÍ noc, v ďž pohodnf vleče tělo oběšencovo z místa na místo,
dodává pÍíběhu rámec pŤízra&ré tiděsnosti. Druhá novela Zapad$ kraj
vypráví o ripadku šlechtického panství' které degenerovanf potomek rodu
nenÍ schopen udržet, zadlužuie ie' aby nakonec pŤipaďo ádovskému
podnikateli. TÍetí z prací - Věště - ie obrazerr osudu nemilované dcerky
zámožné statkáÍky, která se provdďa za mnohem mladšíbo muže' jehoŽ si
však neudržela. Manželství se rozpadá a ,,věště.. - což ie totéž iako podw-
žené dítě, za něž je dcelka pokládána - je dáno do Háštera, kde chčadne
steskem po domově i nepčátelstvím okolÍ a nakonec umfuá.

Asi uprostŤed své tv{rrčí činnosti vydává spisovatelka dva romány' které
isou wcholem ieií tvorby. V r. 1904 vycházeií Zrddné proudy (pťrvodně
otištěny v t. lŇ2 v Květech s názvem PŤeludy a tento titut byl použit i pňi
dalším knižním vydání v l L942) a r. 1908 Spdso. oba se dotfkají hmotného
i duchormího života moravského venkova v době' kdy ještě pietrvávají
traď&Í staré formy společenskfch poměrťr' zvykťr a pověr, ale kdy iiž
nová doba je zároveů uvádí v Pohyb' pÍeskupuie jeiich hierarchii a pňináší
nové tragédie. Centrern déie Zr&nlchprou&)l ie bohatÝ mljn -toto prostňe-
dí zna|a autorka dokonale ze svého dětsM - a postava mladého m\máie
Šichara, ielž ptožívá ve svém mládí milostné drama a nakonec po nedobro-
volném sůatku musí tvrdě boiovat o udrŽení zadluženého maietku. Na
množsM postav autorka prokázala umění pevné psychologické kresby.
Ve druhém románě S2dsa spisovatelka ostňe zaritoěila na bigotnost mo.
ravského venkova, když si zatéma ďla zvolila vzrťrst, rozkvět a pád poumí-
ho mista, u jehož zrodu se nedobrovolně ocitla chudá dívka, jeŽ ie pŤinucena
hrát roli světice; nakonec je však pronásledována a ubita k smrti.

I když mužskf pseudonym spisovatelky dosvědčuje' že nechtěla bj.t
vysloveně ,,ženskou.. autorkou, ie v ieiím díle fadalknih, v nichž analyzuie
sobě pÍíbuzné ženské osudy. S piíznačnÝm titulem V samotdch duší
(1903) vyšly &yii povídky o nešéastn!'ch ženách a v novele Sownraky'
obsažené v knize Dvě notlely (1906)' stylizovala v postavě hraběnky Sabiny
svou vlastní deziluzi i.celkovj' životní postoj. V povídkovfch knihách
Podle cest (1909) a Když alny opadly (L9|0) se pohybují často tragické ženské
postavy z nejubožeiších společenslc!'ch vrstev.

Spisovatelčino dílo se zawšilo zároveř s koncem první světové války
knihami povídek Zdpas s anilělnt a jiné prÓ4l (1917) a Děti sownraku
(l9l8)' kde se několikrát wátila k vzpomínkám z dětství, avšak v nichž je
patrné pozvolné vysycháď pramene jeií tvťrrčí invence. Posmrtně vydanf
soubor &yi povídek s titulem Poodky skoro neuoěÍitelné (l93?) měl vlastně
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Baihy (1959' psanou po Mnichovu' za váJky a v prvních letech po ď.
Kniha oávuie v nové české poezii tento klasickj' ritvar verši naplněnjmi
zralou Životní moudrostí pevného lidského charakteru.

IiÍí Sumín
/r863-1936/

Novetistka a romanclérka píšící zaěátkem našcho století
reatistickou pr6zu z prostŤedí moravského YenkoYa, zvfrazněnou
naturatlstickfm líčením lidské bídy a mravního i hmotného padku.

Vlas í- iménerrr AmáIie Vrbová. Naroďla se 9. l0. 1863 v Ubňičicích
u Ko|etína a své mláď proála ve Cwčkově u Tovačova, kde byl její otec
mlynáŤen. Z1ska|a ien skrovné škotrí vzděláď: navštěvovala obecnou školu
v Lobodicích a Tovačpvě a pozděii nějakf čas pobylaV klášterďm penzioná-
tě ve Frfdlantě nad ostravicí. Sana se však pilně věnovala stuďu jazyktr
(zvláště němčiny a ftancouzštiny) a cilevědomou četbou a usilovn1fm sebe-
vzděláním nabyla značného literárního rozhledu. Po ztroskotánt manželstvÍ
roďčÍr odešla s matkou do Pietova, kde se usadila natÍvalo. Žila samotáč-
skjn ávotem, plně oddána své literární, tvorbě' a zemčela v PÍerově
11. 11.  1936.

Amálie Vrbová' iež pŤevza|a mužskÝ pseudonym z Kraszewského romá-
nu Poďvíni, se začátkem své literární worby pokoušela o verše (publikovďa
je v ZoIe pod pseudonymenr Fina SvitavsM) a drarnatickou tvorbu. Talent
autorčin se však plně rozvinul až tehdn když se obrátila k novelistice. Črty
psané pro Nfuodní listy a Nivu vzbudily zájem kritiky - vyslovil se k nim
pochvalně i Svatopluk Čech - a udaly tak směr celé dďší Sumínově
tvorbě.

Ptrmí tŤi kniŽně vydané novely (Z dob,našich ilědtl, |895; Zapadl kraj,
|898.' Věště, 1898) už pocMzejí z peta na|é spisovatelky a piedznamená-
vají základní polohu celého iejího díla. Autorka se v ďch pevně držela své
životď zkušenosti a vzpomínek z dětswí, a pfoto jsou její práce těsně spiaty
s prostčed{m hanáckého venkova. Není v nich však místa pro folklÓrní
mďebnost ani lyrickou kresbu pŤírodďch scenérií, jak bychom ie našli ve
velké části moravské pt6zy té doby. Sumín naopak s bezohlednou obiekti-
vitou anďyzuje dobu' kdy upadají staré.šlechtické rody' kdy peníze pňivá-
dějí na scénu nové parrstvo' ale ároveů se stávají i pŤÍčinou novfch dramat
společensk!'ch i 1orlinn!'ch: celé ástupy zirstávají v bídě bnotné i duchov-
ní' v níž ie často udržuje náboženství. Nejčastěji se děje odvíieií v kon-
fliktních situacích a jejich drastické a pŤízračné scény isou umoďovány
hutnou kresbou pňírodních jevťr, zvláště zimních mrazivfch nocí, vichťic,

bouÍí a živetních pobrom. Život autorčinfcb postav je poznapená.
nepÍíznivfm osudem i nepiátelswím okolí a často do něho zasahuií i terrné
nadpňirozené síly.

První novela Z dob našich ilěd ie pilběbem o sebevpbu oběšenci, iehož
mrwolu nenťrže obecní pohodnÝ pohŤbít' protože sedláci hlÍdaií svá pole
v pověie, že pťrda, do ďž je uložen sebewah' bude postižena neštěstím.
Temrrá zimnÍ noc, v níž pohodnf vleče tělo oběšencovo z místa na mÍsto,
dodává pÍÍběhu ránrec pŤízračrré riděsnosti. Druhá oovela Zapad$ kraj
vyptávt o padku šlechtickétto panstvI' které degenerovanj'potomek rodu
nenl schopen udržet, zadlužuie je' aby nakonec pfipadlo Židovskému
podnikatď. Tňetí z prací - Věště - je obrazem osudu nemilované dcerky
zámožaé statJ<áčk5 která se provdala za mnohem mladšího muže, jehoŽ si
však neudržďa. ManželstvÍ se rozpadá a ,,věště.. - což ie totéž jako podw-
Žené dítě, za néž ie dcerka pokládána - ie dáno do kláštera, kde chčadne
steskem po domově i nepŤátelswím okolÍ a nakonec umíÍá.

Asi uprostŤed své tvťrrčí činnosti vydává spisovatelka dva romány, které
isou wcholem ieií tvorby. V r. 1904 wcbázql Zrddné ptoudy (ptrvodně
otištěny v t. LŇ2 v Květech s názvem Pfeludy a tento titul byl použit i pňi
dalším knižním vydáď v t. 1942) a r. 1908 Spdsa. oba se dotfkaií hmotného
i duchorlního života moravského venkova v době' kdy ještě pčetrvávají
tradiční staré formy spolďenskfch poměrťt, zvykri a pověr, ale kdy iiž
nová doba je zároverl uvádÍ v Pohyb' píeskupuje ieiich hierarchii a pŤináší
nové tragédie. Centrerrr dé1e Zrd'dn chproudťl je bohatf ml:i'n -toto prostŤe-
dí znala autorka dokonďe ze svého dětsM - a postava mladého mlynáťe
Šichara, ienžptožívá ve svém mláď milostné drama a nakonec po nedobro-
volném sĎatku musí twdě boiovat o udrŽení zadluženého majetku. Na
množství postav autorka prokázala umění pevné psychologické kresby.
Ve druhém románě Spdsa spisovatelka ostče zaritočila na bigotnost mo-
ravského venkova, když si zatéfra díla zvolila vzrrist, rozkvět a pád poutní.
ho místa, u jehož zrodu se nedobrovolně ocitla chudá dívka' jeŽ je pňinucena
hrát roli světice; nakonec je však pronásledována a ubita k smrti.

I když mužskf pseudonym spisovatelky dosvědčuje, že nechtěla bj.t
vysloveně ,,Ženskou.. autorkou, ie v ieiím díle čada]knih, v nichž analyzuje
sobě piíbuzné ženské osudy. S pŤiznaěnjm titulem V samotdrh duši
(1903) vyšly čtyňi povídky o nešéastnj'ch ženách a v novele Soumraky,
obsažené v knize Dz:ě novely (1906)' stylizovala v postavě hraběnky Sabiny
svou vlastnÍ dezi|uzi i.celkovf ŽivotnÍ postoj. V povídkovjlch knihách
Podle cest (1909) a Když olny opadly (L9lo) se pohybuií často tragické Ženské
postavy z nejubožeiších společenskj,ch wstev.

Spisovatelčino ďlo se završilo zárovelt s koncem první světové války
knihami povídek Zdpas s andělettt a jiné pr zy (1917) a Děti sownraku
(1918)' kde se několikrát wátila k vzpomínkám z dětství, avšak v nichž je
patrné pozvolné vysychání pramene ieií tvťltčÍ invence. Posmrtně vydanf
soubor čtyč povídek s titulem Pooídky skoro neuzsěžitelné (L937) měl vlasmě
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už jen piipomenout autorku, která v české realistické prÓze má své trvďé
místo pÍo svťli sytÝ vÍraz' bystrÍ pozorovatelskf talmt a pŤedevšÍm pro
objektivní' byť často naturalisticky drsné svědectvi o životě na moravském
venkově.

František Sušil
/ t804-1868/

Vlasteneckf kněz; básník a pňek|adatel. Proslu| jako sběratel
a vydavatet moravskfch lidovfch písní.

Naroďl se 14. 6. 1804 na Moravě v Roustaově u Vyškova iako syn
hostinského a od dětství pčicMzel do styku se světem hudby a písnÍ.
Gymnázium, které začal studovat soukromě, dokoričil v KroměÍíŽi, v Brně
vystudoval bohosloví a t. L827 se stal knězem. Prisobil v Olbramovicích
u Moravského Krurnlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl pro-
fesorem na bohosloveckém ristavě v Brně. Zde pťtsobil také jako organiátor
katolického hnuti na Moravě, které ieho vlivem ziskalo vlastní spolek'
vydavatelství knih (Děďctví cyrilometoděiské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). Každ! rok zajížděl do některého kraie Moravy, Slezska i západ-
ního Slovenska a sevemiho Rakouska a sbíral lidové písně. Pii léčent plicní
nemoci v BystŤici pod Hostjnem zemiel 31. 5. 1868.

Sušil byl velni vzdělanf a mnohostranně činní'. Psal básně, v nichž
pčevládaly náboženské a vlastenecké motivy (sbírky Bdsně, t847 i Rúže
a tmí' l85l)' o básnictví se zajímal i teoreticky (Kr tkd prozÓdie českd).
Piekládal antické básníky a ruské a slovinské lidové písně' poiídil i pčeklad
církevních zpévtl (Hymny ctrkeon|), které se pak podle jeho textťr zpívaly
v moravslc!'ch kostelich.

Do vjvoje české literatury se zďaďl piedevším svjmi sbfukami lidovfch
písni. Cestu ke sbírání folklÓrní písně mu uhízal F. L. Čelakovskf sujmi
Slovansk1irni náror{nírni písněmi; Sušilovy prvni sběratelské práce souvi-
sely s pťípravou dalších vydáď této sbírky. Tak vznikl Sušilťrv první sou-
bor z okolí Rousínova Moravské ndroilní plsně (1835). Hudebně vzdělanf
t nadanf sběratel se rozhoď v práci pokračovat a soustŤeďt písně z celé
Moravy. Pči svfch cestách sebrď nakonec pies 2000 světskÍ'ch i nábožen-
skfch písní slováckfch' lašskfch, valašskj'ch, hanáckfch a horáckfch
a roztčídil je podle námětťr a žánrťr (legendy, písně historické, milostné'
svatební' rodinné, vojenské, hospodské, žertovné). Zaznarnelával je v ná-
iečí toho kterého kraje s místním uvedením a doprovázel je vlastními zápisy
nápěvťr. U některfch písní zachycoval i varianty a pokoušel se sestavit
znění' které pokládď za pirvodní. Tak se jeho sbírka Moraoské ndrodni písně

s ndpěvy do textu oiaděnllmi (1853-60 v sešitech) stala duležitjm ptamenem
nejen národopisn1ím' ale i iazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznÁní
moravské lidové písně má obdobnf v1fznam, jakÍ maií Erbenovy sbírky pro
pozruíní písně české.

Josef Svátek
/ t835-18sT /

Žurnalista a kulturní historik, autor efektních historickfch románri
s dobrodružně napínavfmi ději' tajemnfm prostŤedím a záhadnfmi
postavami.

Pocházel z nemajetné roďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvování reálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novi-
náiství, soukrom;m dějepisnfm studiím a literatuše. R. 1860 vstoupil
do redakce Času a zristal tarn, i kdyŽ list po roce pťestal podporovat české
národní snahy. Po jeho zániku ptrsobil v re.dakci oficiá]ních PraŽskjlch novin
a Prager Zeitwng, od r. 1866 iadu let redigoval vlár|ní PražskÍ'deník' což mu
vynášelo nepňízeĚ pokrokové české veťejnosti. v těchto listech uveÍejnil
také největší část svj.ch odbornj'ch děiepisnfch článk i beletrie. Zemše|
v Praze 9. 12. L897.

Jako historik využíval Svátek i dosud nepovšimnutj,ch pramentt a shro-
máždil mnoŽství dokumentárního materiálu. Všírnal si zvláště doby císače
Rudolfa II. a bělohorského období. Psal stati z kultuÍní historie (napi.
o rudolfinskfch umělec$fch sbírkách, o dějinách poštovnictví, o Životě
básníka Šimona Lomnického), sbíral a vydal Pražské poaěsti a legendy
(1883)' otiskoval pojednání o dějinách Prahy, o jejích památn'ch místech
a budovách, o selskfch boučích v Čechách ai.

Svátkovy romátry piedvádějí většinou stinné stránky českÝch děiin
v 16.-18. stoleti' V pozadí děiri, které vedly k Bílé hofe, viděl Svátek mo-
censkou silu jezuitského iádu, jehož pťrsobení v Evropě a v Čechách chtěl
odhalit v románě Praha a Řln oalD. Rozkladnou činnost jezuitir a kato-
lické šlechty, vedoucí k národní katastrofě, sledovď už v dílech z pčedbě-
lohorského období a zvláště v Bitzlě bělohorské (L86849), kde líčí stavovské
povstání a jeho tragickj' konec. Z pohromy Svátek vini i šlechtu protes-
tantskou, poněvadž pŤipravovala odboi ze sobeckj'ch a zištnj'ch drivodťt.
Jako marné a pro zem i národ zhoubné pňedstavuje pokusy emigranttt
napravit poráŽku s pomocí cizích vojenskj'ch spojenctr, Sasrl a Švédir.
Stejně bezvlchodnj'mi se mu jeví i selské vzpoury. V ieho pojetí byly pod-
něcovány zvenčí silami, které chtěly bídy nevolníku využít pro vlastní cíle
(svobodní zednáŤi v románu Sedl ci u Chlumce, 1897' politika francouzské-
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už ien pŤipomenout autorkur lterá v české lealistické prÓze má své trvalé
místo pro svťrj sytÍ vÍraz' bystrÍ pozolovatelskÝ talent a piedevším pro
objektivď, byť často naturďisticky drsné svědectví o životě na moravské'm
venkově.

František Sušil
/ t804-1868/

Ylasteneckf kněz; bálník a pÍekladatel. Proslu! iako sběratel
a vydavatet moravskfch lidovfch písnÍ.

Naroďl se 14. 6. 1804 na Moravě v Roustnově u Vyškova iako syn
hostinského a od dětsM pčicházel do styku se světem hudby a písní.
Gymnázirrm, které začal studovat soukromě, dokončil v Kroměiíži, v Bmě
vystudoval bohoslovÍ a l |827 se stď knězem. Pťrsobil v olbtamovicích
u Moravského Krumlova, krátce v Komárově u Brna. od r. 1837 byl pro-
fesoren na bohosloveckém ristavě v Brně. Zde p{rsobil také jako organiátor
katolického bnutí na Moravě, které ieho vliven získalo vlastní spole\
vydavatelswí knih (Dědictví cyrilometodějské) i časopis (Hlas Jednoty
katolické). KaždÝ rok zajížděl do některého kraje Moravy, Slezska i západ-
ního Slovenska a sevetniho Ra&ouska a sbíral lidové písně. Pii léčenl plicnt
nenoci v Bysďici pod Hostjnen zenŤď 3l. 5. 1868.

Sušil byl velni vzdělanf a mnohostranně činnf. Psal básně, v nichž
pťevládaly náboženské a vlastenecké motivy (sbírky B saě, L847 i Rúže
a trnl, |85|)' o básďctví se zajímal i teoreticky (Kr tkd prozÓdie česhd).
Pčekládal antické básníky a ruské a slovinské lidové písně, poiiďl i pčeklad
církevních zpěvtt (Hymny c|rheonl), které se pak podle jeho textir zp|va|y
v moravskj.ch kostelích.

Do ujvoje české literatury se zaiadil pčedevším svjmi sbírkami lidovfch
písní. Cestu ke sbírání folklÓrní pÍsně mu ukázal F. L. ČelakovskÝ srrjmi
Slovanskjmi národními písněmi; Sušilovy první sběratelské práce souvi-
sely s pÍípravou dďších vydánt této sbírky. Tak vznikl Sušilťrv první sou-
bor z okoli Rousínova Moratlshé ndroilní písně (1835). Hudebně vzdělanf
á nadan1 sběratel se rozhoď v práci pokračovat á soustčedit písně z celé
Moravy. Pči svfch cestách sebral nakonec pčes 2000 světskj'ch i nábožen-
skfch písní slováckfch, lašslsfch, valašskÝcb hanáckfch a horáckfch
a roztčídil je podle námětťr a Žánrťr (legendy, písně historické, milostné,
svatební, roďnné, voienské, hospodské, žertovné). Zazlarnenáva| je v ná-
ňečí toho kterého kraje s místním uvedením a doprovázel je vlastními ápisy
nápěvtr. U některfch písní zachycovď i varianty a pokoušel se sestavit
znění, které pokládď za pťrvodní. Tak se jeho sbírka Morazsské ndrodnl ptsně

s ndpěl;y do textu oiaděn mi (1853-60 v sešitech) stala dťtleŽitjn pramenem
nejen národopisn;im, ale i jazykozpytnÍm a hudebním. Pro poznáď
moravské lidové písně má obdobnf vlznam,iakÝ mají Erbenovy sbírky pro
pozlán| písně české.

Josef Svátek
/L835-18s7 /

Žurna|ista a kutturní historik, autor efektních historickfch románrl
s dobrodružně napínavfmi ději' tajemnfm prostŤedím a záhadnfmi
postavami.

Pocházel z nemajetné roďny, naroďl se 24. 2. 1835 v Praze. Po
absolvovriní reálky byl dva roky zapsán na technice, pak se věnoval novi-
náňství, soukromfm děiepisnlm sťudiím a literatďe. R. 1860 vstoupil
do redakce Času a zťrstal tarn, i když list po roce pňestal podporovat české
národní snahy. Po jeho zániku pťrsobil v rqdakci oficiálních PraŽskfch novin
a Prager Zeitung, od r. 1866 iadu let redigovď vládní Pražskjl deník, coŽ mu
vynášelo nepňízeĎ pokrokové české večejnosti. v těchto listech uvečeinil
také neivětší část svj'ch odbornj'ch děiepisnÝch článk i beletrie. Zemie|
v Praze 9.12. L897.

Jako historik využíval Svátek i dosud nepovšinnutj'ch pramenťr a shro-
máždil mnoŽství dokumentárního materiálu. Všírnal si zvláště doby císaťe
Rudolfa II. a bělohorského období. Psal stati z kulturní historie (napň.
o rudolfínsk:ich uměleck1i'ch sbírkách, o dějinách poštovnictví, o životě
básníka Šimona Lomnického), sbírď a vydal Pražské poaěsti a legendy
(1883), otiskoval po|ednání o dějinách Prahy, o jejích památnj'ch místech
a budovách, o selskj.ch bouŤích v Čechách aj.

Svátkovy romány pňedváděií většinou stiÍrné stÍánky českÝch dějin
v 16.-18. století. V fiozadí dějri' které vedly k Bílé hoňe' viděl Svátek mo-
censkou sílu jezuitského Ťádu, jehož pťrsobení v Ewopě a v Čechách chtěl
odhalit v románě Praha a Řln GazD. Rozkladnou činnost jezuitťr a kato-
lické šlechty, vedoucí k národní katastrofě, sledoval už v dílech z pčedbě-
lohorského období a zvláště v Bině bělohorshé (186849), kde líčí stavovské
povstání a ieho tragic\f konec. Z pohromy Svátek viní i šlechtu protes-
tantskou, poněvadŽ piipravovala odboi ze sobeckj'ch a zištnj'ch ditvodťt.
Jako mamé a pfo zem i národ zhoubné pčedstavuje pokusy emigrantťr
napravit porážku s pomocí cizích voienskfch spojencťr, Sasťr a Švédtr.
Stejně bezv:i'chodnjmi se mu jeví i selské vzpoury. V jeho pojetí byly pod-
něcovány zvenčí silami, které chtěly bídy nevolrrik{r využít pro vlastní cíle
(svobodní zednáŤi v románu Sedl ci u Chlumce, 1897, politika francouzské-
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ho dvora v románu Železná kornd, 1888). SpÍš kronikáisky než románově
zpracoval arrtor čtyidílné P@|,ěti katozlshé rodiny Mydléžtto g Praze
(1886-89) s látkou ze 17. století. Tajnosti pražské (1868) podávaií události
r. 1848 iako vfsledek spiknutí a intrik klubu MJadá Čechie, inspirovaného
pňikladem francouzskj'ch a itďskÝch revolucionáŤtr. Autor tu staví pčÍkče
proti sobě liberály, ktečí chtějí získat národní práva ,,zákonnou cestou..,
a radikální demokraty, které zobrazuje jako neodpovědné dobrodruhy.
PŤipisuje jim záměrné vyprovokování pražského svatodušního PoVStín{,
a tlm i nepčínou vinu za náwat absolutismu po porážce revoluce.

Svátkovo rozsríhlé beletristické dílo (ieho Sebrané dějepisné romdny
mají 23 svazkťr) chtělo imponovat novostí látek a koncepcemi, které uváděly
domácí. historii do souvislosti se světovj'm děním. Pro vfvoj českého
historického romanopiseďví má toto ďlo druhočadf vjznam, počírraje už
nízkou jazykovou rovní Svátkova vyprávěčství. Chce ohromit &enáňe
mnoŽstvím kulturně historickj'ch detďlťr, zaujmout mnohdy lacinou sen-
začností, kiiklavě efektními rÝievy, nadměrnou dějovou fantastičnostl,
patosem.

Karolína Světlá
/L830-1899/

PÍíslušnice májové družiny, autorka prÓz z prostňedí pražského
i venkovského. Ve skladbách složité kompozice a děje vytvoži|a
novodobou podobu českého románu, v povídkách osobitě propraco.
váva|a umění povahokresby. |eji tvorbu sjednocuie humanistickf
."o""..tj:"'un" a h|edání nadosobních životních hodnot a morátních

Narodila se jako Johana Rottová 24.2, |830 v praŽské obchodnické
rodině. Otec na ni v1ichovně prisobil humánním smj'šlením a jeho vyprá-
vění o české minulosti jí později dalo čadu podnětťr k pražskj'm romántlm
a povídkám a také k pracim, kde vykreslila postavy z otcova pŤíbuzenstva,
v němŽ se udržovala evangelická vira (Několik arch z rodinné kroniky,
186'2). v Upomink ch (1874) vylíčila nejen pťrvab staropražského světa své-
ho mládí' ale i sloŽitou cestu svého vjvoje. Nechtěla pro sebe pÍijmout
konvenční podobu vzdělané a německy vychované měšťanské dívky, ale
toužila po vlastním osobitém projevu a tv{rrčím uplatnění. R. 1852 se
provdala za profesora Petra Mužáka, kterj' ji už dňíve seznamoval s českou
literaturou a uváděl do prďské vlastenecké společrrosti. Světlá i její sesua
Žofie (piíští spisovatelka Sofie PodlipsM) se po několik let dúvěmě pňáte-
lily s B. Němcovou. K literárnímu risilí májovcťr se Světlá pňipojila svou

prvnÍ novelou Daojl probuzení (almanach Mái, 1858). Dušeimí poÍozrrmění
a citové sblížení s J. Nerudou na počátku 60. let jí dalo lidsky i umělecky
donát. R. 1853 poznďa Světlá ieštědskÝ krai' kterÍ pak po více 'tež tčicet
let každoročně navštěvovala. Své literámí iméno si dďa podle vesnice
Světlá pod Ještědem, roďště P. Mužá'ka. Byla činná v emancipačnín
hnutí českfch žen (za|ožení Ženského vjrobního spolku r. l87l). od
r. 1887 žila tvale v Praze, pÍo nemoc izolována od soudobého života.
ZemÍela 7. 9. L899.

V románech z prďského prostňeď zachytila Světlá některé myšlenkové
a společenské proudy novodobj'ch českfch dějin. Protn Češka (L86l)
a Na pitě (č. 1864) spadají děiem do počátku 19. století' Poslední pant
Htohovskd (č. 1870) do doby Josefa II. ZoonečkotltÍ krdlanna (1872) líčí
tlak pojosefínské reakce, podněcované církví a podporované byrokracií
a boharfm měšťanstvem' a tajnou činnost svobodnÝch zednáŤťr. V tomto
rámci se odebrává několik lidskÝch dramat: Pčíběh panÍ Nattererové' žely
vysokého státního riŤedďka, navenek tiché a trpné, která se po potlačeď
selské vzpoury l L775 a popravě jejího vťrdce' statého ovčáka z otcova
panswí a svého plítele z dětství, vuitÍně vzbouči proti společenské nespfa-
vedlnosti i proti bezohlednému muži a vychovává ze s1m'ťr bojovníky za
osvobozenÍ národa i lidstva; osud paní Nepovolné, ovládané touhou po
majetku, ctižá ostí a náboženskj:n fanatismem, slepě plrrÍcí pŤIkarv jezuitÍt
a vychovávající i z vnučky Xavery jeiich nástroi; konečně uagickÝ nilostnf
vztah této dívky a ušlechtilého, vzdělaného Klerrrenta Natterera' vťrdce
zednáčského spolku. Pčes pochmurn!' ávěr (XaveĚina uada na Klementovi
a jeho poprava, po ďž ďvka zešílí) vyz'nlvá román nadějně: KlementŮv
bratr si i iako kněz uchoval matčin a bratrťrv odkaz a jeho humanismem
prodcbnutá kázání ovlivď mladého B. Bolzana, pŤíštího vychovatele celjch
generací obrozenskj'ch pracovnlk{r.

Praha poskytla Světlé látku též k ňadě povÍdek. Dějištěm Černého Petfíčka
(č. 1871) je někdejší KoĎskf trh (Václavské náměstí) v době, kdy byl ještě
síďem kramáÍskfch stÉnk&. Světlá tu vystihla svérázné prosďedí i náladu
místa, zachytila kus dávno miaulého života ieho obyvatel, chudších i zá-
možnějších kupeckfch rodin, učednÍkťr, služebnÝcb tovaryšir. S povaho-
pisnjm uměním vyťvoňila risďední postavu samorostlého praŽskébo lidové-
ho mudrlanta' suverénně rozhoduiícíbo o životě svého mladšího neman-
Želského bratra Františka, i portrét jeho sousedky, dobrosrdečné, ale touhou
po společenském vzestupu zaslepené paní hostinské od Beránka. V pčíběhu
její dcery Stázičky, která se vzepťe sůatku plánovanému matkou, a Fran-
tiška, kterf odmítne kněžské povolání, pro něž ho urěil bratr, vyiádiila
Světlá svou pÍedstavu o dťrstoinoeti člověka, o ceně ieho pňirozenÝch citŮ
a o právu na svobodnf rozvoj. oba mladí lidé se ve jménu své lásky ne-
podvolí autoritě rodiny ani běžné morálky a uprchnou do světa. Tragičnost
závěru (smrt milenecké dvojice) je pŤitlumena smírnfm zmoudiením
PetčÍčka i paní od Beránka, kteÍí vychovávaií dceru Stázičky a Františka.
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první novelou Daojí probuzení (almanach Mái' 1858). Duševď porozu.měnÍ
a citové sblížení s J. Nerudou na počátku 60. let ií dalo lidsky i uměIecky
doaát. R. 1853 poznala Světlá ieštědskÝ krai' kterÍ pak po více než-tŤicet
let každoročně navštěvovala. Své literární jnéno si dďa podle vesnice
Světlá pod leštědeirr' roďště P. Mužáta. Byla činná v emancipačrrím
hnutí českfch žen' (z,a|ožení Ženského vlrobního spolku r. l87l). od
r. 1887 žila trvale v Ptaze, pro nemoc izolována od soudobého života.
ZemÍe|a 7. 9. 1899.

V románech z pražského prostÍedí zachytila Světlá některé myšlenkové
a společenské proudy novodobfch českÝch děiin. Pruní Češha (t86|)
a Na tistlitě (č. 1864) spadaii dějem do počátku 19. století' Posledn| paní
Htohotsskd (č. 1870) do doby }osefa II. Zoonečkozlá krdlouna (1872) líčí
tlak pojosefÍoské reakce, podněcované cÍrkví a podporované byrokracií
a bohatjn měšťanswen, a tajnou činnost svobodnfch zednáčťt. V tomto
rámci se odehrává několik lidskÝch drarrrat: Pťíběh paní Nattererové' ženy
vysokého státního riŤednika, navenek tiché a trpné' která se po potlačení
selské vzporrry l |775 a popravě jejího vťrdce' starého ovčáka z otcova
panství a svého piítele z dětství, vnitŤně vzbou.Ťí proti společenské nespra-
vedlnosti i proti bezohlednému muži a vychovává ze syntr boiovníky za
osvobození národa i lidswa; osud plnt Nepovolné' ovládané toubou po
majetku, ctižádostí a náboženskfm fanatismen, slepě plnící pitkazy iezuitťr
a vychovávající i z vnučky Xavery íejich nástroi; konečně tragickÍ milostnf
vztah této dívky a ušlechtilého, vzdělaného Klenenta Natte'rera' vÍrdce
zednáiského spolku. Pňes pochmurnf ávěr (Xavďina uadana Klementovi
a ieho poprava, po níŽ ďvka zešÍlí) vyu vá román nadějně: KlementÍrv
brau si i jako kněz uchovď matčin a bratrtrv odkaz a jeho humanismem
prodchnutá kázání ovlivnÍ mladého B. Bolzana, pčíštiho vychovatele celfch
generací obrozensk!'ch pracovník{r.

Praha poskytla Světlé látku též k čadě povídek. Dějištěm Černého Petiíčka
(č. 1871) ie někdejší KoĎskf trh (Václavské náměstí) v době' kdy byl ieště
síďeo kramáťskfch stánkťr. Světlá tu vystihla svérázné prostiedí i náladu
místa, zachytila kus dávno minulého života jeho obyvatel' chudších i á-
možnějšÍch kupeckfch rodin, učednÍk ' služebnÝch' tovaryštr. S povaho-
pisnjn uměním vywoňila risďedď postavu samorostlého pražského lidové-
ho mudrlanta, suverénně rozhoduiícího o životě svého mladšího neman-
žďského bratra Františka, i portrét ieho sousedky, dobrosrdečné' ale touhou
po společenském vzestupu zaslepené paď hostinské od Beránka. V pčíběhu
jeií dcery Stázičky' která se vzepče sĎatku plánovanému matkou, a Fran-
tiška, kterf orlmítne kněžské povolání, pro něž bo určil bratr' vyiádiila
Světlá svou pňedstavu o dtrstoinoeti člověka, o ceně jeho pčirozenÝch citÍt
a o právu na svobodnf rozvoj. oba mladí lidé se ve jménu evé lásky ne.
podvolÍ autoťitě rodiny ani běžné morálky a uprchnou do světa. Tragičnost
ávěru (smrt milenec*é dvoiice) je pŤitlumena smírnfm zmouďenÍm
Peďíčka i paní od Beránka, kteií vychovávaií dceru Stázičky a Františka.

s
ho dvora v románu Železná kortma,l888). Spíš kronikáftky než románově
zpracovď arrtor čtyíďlné P@,ěti hatotlsW rcdiny Mydláftlv o Praze
(1886-89) s látkou ze 17. století. Tajnosi 1tažsÉá (1868) podávaií události
r. 1848 jako vfsledek spiknutí a intrik klubu Mladá Čechie, inspirovaného
pŤikladem francouzskj'ch a itďshjch revolucionáŤťr. Autor tu staví pčíkie
proti sobě liberály, ktečí chtěií získat národní práva,,zákonnou cestou..,
a radikální demokraty, kteté zobtazuje jako neodpovědné dobrodruhy.
Pčipisuje iim záměrné vyprovokovánl pražského svatodušního povstání'
a tim i nepŤímou vinu za návrat absolutismu po porážce revoluce.

Svátkovo rozsáhlé beleuistické dílo (jeho Sebrané dějepimé rcmdny
mají 23 svazkťr) chtělo imponovat novostí látek a koncepcerni, které uváděly
domácí. historii do souvislosti se světovj'm děním. Pro vfvoj českého
historického romanopisectví má toto díIo druhočad! vfzlam, počínaie uŽ
nizkou jazykovou rirovní Svátkova vyprávěčství. Chce ohromit &enáie
množstvím kulturně historickfch detailťr, zaujmout mnotrdy lacinou sen-
začností, kĚiklavě efektními Úievy, nadměrnou dějovou fantastičnostl,
patosem.

Karolína Světlá
/r830-18s9/

PÍís|ušnice májové družiny, autorka prÓz z prostňedí pražského
i venkovského. Ye sk|adbách složité kompozice a děje vytvoÍlla
novodobou podobu českého románu, v povídkách osobitě ProPraco.
vávala umění povahokresby. Její tvorbu sjednocuje humanistickf.i1.,1j:""un" a hledání nadosobních žlvotních hodnot a morá|ních

Narodila se jako Johana Rottová 24.2. |83o v praŽské obchodrrické
rodině. otec na ni qfchovně prisobil humánním smjlšlením a jeho vyprá-
vění o české minulosti jí později dalo čadu podnětťr k pražsklm romántrm
a povídkám a také k pracím' kde vykreslila postavy z otcova piíbuzenstva,
v němž se udrŽovala evangelická vfua (Několik archtl z rodinné krotliky,
1862). v Upomínkfuh (1874) vylíčila nejen pirvab staropražského světa své-
ho mládí' ale i složitou cestu svého vjvoie. Nechtěla pro sebe pči|mout
konvenční podobu vzdělané a německy vychované měšťanské dívky, ale
toužila po vlastďm osobitém proievu a Mrrčím uplatněni. R. 1852 se
provdala za profesora Petra MuŽáka, kter!, ji už diÍve seznamoval s českou
tlteraturou a uváděl do pražské vlastenecké společnosti. Světlá i její sesua
Žofie (pčiští spisovatelka Sofie Poďipská) se po několik let dťrvěrně piáte-
lily s B. Němcovou. K literárnímu risilí májovcťr se Světlá pŤipojila svou
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prÓza' vywáŤející obraz ušlechtilého lidswí a hledající životní hodnoty
pťesahující vlznam jednotlivce. V Podještědí se Světlá setkávala s lidmi
vÝiimečnÝch povah i osud{r nebo o nich slj'chala vyprávět. Obdivovala
v nich piíklady mravního hrdinství, myšlenkové odvahy a citové vňelosti'
Z ntch si brala pÍedlohy ke svjm obrazťm člověka usilujícího o dobro
a spravedlnost, které musí vykupovat sebezapčením a odiíkáním. Podala
takovj'obraz hned v iedné z prvních ještědskfch povídek, ve Skatákwi
(č. 1863). Jeho hrdinka Rozička obětuie majetek i společenské postavení
pro záchran}r svého milého, z něhož společnost, opovrhující jím pro jeho
chudobu, učiní málem waha a pak ho zavrhne a odsoudí. Jediná Rozička
tozpoztn|a Jáchymovo,,dobré sÍdce.., a i když je její risilí zdánlivě marné,
patčí ií 6g1ální vítězství.

Vesnickll romdn (č. 1867) líčÍ lozvrat nerovného manželstvi zámožné
rychtáčky a mnohem mladšího chudého Antoše, kterj' si ji vza| z icty
a vděčnosti, pozděii se však musí vzepčít její sobecké lásce. Prostá dívka
Sylva pochopí jeho neštěstí, nezištně mu pomáhá tlm, že se stará o jeho
děti, matkou zanedbávané' a dává Antošovi poznat nesobeckou lásku,
založenou na duševním pochopení. Podobně iako v Čemém Petiíčkovi
dostává se i zde do popčedí otázka svobody a pňirozenj'ch práv osobnosti:
Antoš i Sylva se chtějí postavit ploti konvencím a začít novjl společnf život.
Sylva se však nakonec ziíká Antďe jednak ze soustÍasti s jeho ženou, iednak
z obavy, aby mu její kletba neublížila. Vlmznou postavou je i Antošova
matka, která s neriprosnou mrarmí pÍísností ?Astává nedotknutelnost man-
žďswí a lidshÍch zákonŮ' tieba byly nespravedlivé, a pŤiměje i Antoše,
aby se své lásky vzdď.

KŤíž u potoha (1868) ie za|ožen na rozporu citu a povinnosti a na myšlen-
ce oběti idoucí až na samu mez lidskfch možností. Evička, schovanka
z dolanského m na, se provdá za Štěpána Potockjlch, aby věmostí zrušila
dármou kletbu, která pŤIslušníkrin rodu Potockj'ch nedovoluje dosáhnout
rodinného štěstí. Prokletí vlastně spočívá v mtavním a duchovním ripadku
rodiny a projeví se brzy i na Štěpánovi. Evička dosáhne svého cíle až ve
chvíli, kdy se vzdává své opravdové lásky k Štěpánovu bratru Ambrožovi.
Osou románu je její proměna z dívky ve vyzrálou ženu, schopnou i za cenu
uÚPení splnit mravnÍ pťíkaz, kterj' si sama dala: opŤit se zlu, které kčiví
povahy i iednání lidí. Vxahy mezi postavami - podobně iako ve Vesnickém
románu - jsou složité' procházejí pozvolnjmi proměnami i prudk1imi zwa-
ty, vyievují se často v dramaticky komponovanjlch scénách. Dějová osnova
Kňíže u potoka je bohatší o tragickf pčíběh prabáby Potock ch JÓzy, kterf
je vložen do děje jako samostatné vyprávění a tvo i piedobraz Eviččina
osudu. Ptávě lÓza, kterou kdysi zradil její milf Mikeš Potockf a jeho bratr
donutil k srlatku a obloudil čarováním, proklela v zoufalství celj' rod. Tato
postava na jedné straně symbolizuje temné síly, proti nimŽ Evička bojuje,
na druhé straně vyjadfuie druhotné téma díla: protest pfoti bezpráví

páchanému na bezbfanném člověku. Dťrležitou myšlenkovou sloŽkou ro-
mánu je i pÍedstava navázání na odkaz českobratrskj'ch traďc' spjatá s pos-
tavami Evičky a Anbrože. Ozjvá se také v románu Netttodlmec (lš73),

iehož vlznam je jinak hlavně v kritice společenského iádu založeného na
neÍovnosti lidí.

Hrdinka románu Frantina (č. 1870), ,,asi potomkyně některé staré rodiny
podobojí.., ie žerta obdďená zvláštní krásou a podmanivjm osobnÍm
kouzlem. Vyrostla v samotě, nedotčena civilizací, nábožensklm myšlením
a běžnlm chápáním života. Dospěla sama k rozumovému vfkladu světa,
v němž je člověk viděn iako součást pňírody, k myšlenkám o rovnosti
a bratrství lidí a k odporu proti všemu tisku. VěŤí ien v pozerrskj, život'
v němž si člověk sám láskou pňipravuje nebe a nenávistí a kčivdami peklo.
Toto pčesvědčení čídí její činy a vede ji také pňi vykonávání rycbtáŤského
riiadu, kter zdědí po muži, k ochraně práv robotného lidu. Dťrsledkem
iejího chápání světa je wcholná oběť: když se po létech odloučení shledá
s milovan:im pťítelem z mláďl a náhodně v něm odhalí vťrdce lupičťr suŽu-
jících celf kraj, sama ho v den svatby zabije. Vfše než touhu po štěstí
klade poslušnost svědomí, které jí Ťíká, ,,všichni lidé že musí člověku
více platit než z nich iedirry'.'. Vyprávění je stylizováno iako osobité lidové
podání. Je totiž vloženo do rist Frantininu bratrskému pčíteli Bartolonovi'
bjvalému.čeledínu na jejím statku' kterf si na ni po létech s obďvern vzpo.
míná a pčedstavuje ji jako ,,osobu napolo již báječnou...

HlanÍ postavy ještědskfch (i pražskÝch) román{r jsou nevšední. Bfvají
vytváÍeny pomocí nadsázky, zesflenÍm a zveličením některého podstatného
znaku, myšlenkn citu, povahové vlastnosti. Ieiich ieč i ieč vyprávěčská
ie většinou slavnostně vzrušená, v děii ie mnoho fantastického' tajenného.
Zejména svět lidodch pověr, čár{r a kouzel Světlá s oblibou zaznamenávala
jako prostÍedek dějové motivace i jako vÝznačrrou folkloristickou zvláštnost.
Nicrnéně v ještědské prÓze jsou heroizované lidské zievy pevně zakoweny
v realitě vesnického života s jeho dennÍ prací, návyky' s'ggi{lními poměry.

V povÍdkách, lrteré vznikaly souběžně s romány a po nich, se silněji
uplatrluje autorďua schopnost pozorování a vcítění, umění portrétu' psy-
chologickf postÍeh, smysl pto vfznačn! detail. Problematiku mravní
bytosti člověka a fidskfch vztahťr hledá tu Světlá spíše ve světě pÍostÍ'ch
lidÍ než v ideáLně pojatfch postavách a neobyčejnj'ch piíběŽích' dťtvěrněii
proniká k lidské radosti i bolesti a velikost člověka odhaluje tam, kde není
nápadná na prvf pohled. V Íadě tematicky a náladově značně rozrtrzněnj'ch
povídek (Mladší bratr, Čemd diaizna, Dirsousozsé ai.) zauiímají zvláštní
místo ty' které si všímají všední skutečnosti denního života (PiišIa do tozu-
tnu, Kterak se dohodli, Ndmluvy). Nejznáměiší je Hubiěka (č. 1871)' Žánro-
vf obrázek, podle něhoŽ E. Krásnohorská zpracovala libreto k Smetanově
opeňe. Piíběh dvou umÍněnfch milencir ie podkladem k líčenÍ typicky kra-
iového ieštědského vesnického prostÍedí, národopisnj'ch zvyklostí (námlu-
vy), dobovj'ch a místních zvláštností (pašeráctví). S jinjm pohledem na
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prÓza' vywáÍející obraz ušlechtilého lidství a hledající životní hodnoty
pfesahující vluram jednotlivce. V Podieštědí se Světlá setkávala s lidmi
vljimečnfch povah i osudťr nebo o nich slfchala vyprávět. obdivovala
v nich pŤíklady mravniho hrdinství, myšlenkové odvahy a citové včelosti.
Z ntch si brala pňedlohy ke svjm obrazťrm člověka usilujíciho o dobro
a spravedlnost, které musí vykupovat sebezapťením a odťikánim. Podala
takov obraz hned v jedné z prvních ještědskfch povídek, ve Skatákozli
(č. 1863). Jeho hrdinka Rozička obětuje majetek i společenské postavení
pro záchranu svého milého, z něhož společnost, opowhujíci jím pro jeho
chudobu, učinÍ málem waha a pak ho zawhne a odsoudí. Jediná Rozička
tozpo7ÍB|a Jáchymovo,,dobré srdce..' a i kdyŽ je její risilí zdánlivě marné,
patčí ií morálnÍ vítězství.

Venick rotnán (č. 1867) líčí rozvÍat nerovného manželství zámožné
rychtáÍky a rrrnohem mladšího chudého Antoše, kterf si ji vza| z ucty
a vděčnosti' pozděii se však musí vzepťít její sobecké lásce. Prostá dívka
Sylva pochopí ieho neštěstÍ, nezištně mu pomáhá 1írn, že se stará o jeho
děti' matkou zanedbávané, a dává Antošovi poznat nesobeckou lásku,
založenou na duševním pochopení. Podobně jako v Čemém Petťíčkovi
dostává se i zde do popčedí otázka svobody a pťirozenfch práv osobnostil
Antoš i Sylva se chtějí postavit ploti konvencím a začilt novj. společn! život.
Sylva se však nakonec zňíká Antďe jednak ze soustrasti s jeho ženou, jednak
z obavy, aby mu její kletba neublíŽila. Vltaznou postavou je i Antošova
matka, která s ne prosnÓu mravní pňísností zastá á nedotknutelnost man-
želství a lidskfch ákonrl' tieba byly nespravedlivé, a pŤiměje i Antoše,
aby se své lásky vzdal.

Kťíž u potoka (1868) ie za|oženna rozponr citu a povinnosti a na myšlen-
ce oběti idoucí aŽ na samu mez lidsk1 ch možností. Evička, schovanka
z dolanského m na, se provdá za Štěpána Potock; ch, aby věrností zrušila
dávnou kletbu, která pfíslušníkťrm rodu Potockj'ch nedovoluje dosáhnout
rodinného štěstí. Prokletí vlastně spočívá v mtavním a duchovním ripadku
rodiny a projeví se brzy i na Štěpánovi. Evička dosáhne svého cíle až ve
chvíli, kdy se vzdává své opravdové lásky k Štěpánovu bratru Ambrožovi.
Osou románu je její proměna z dívky ve vyzrálou ženu, schopnou i za cenu
utrpení splnit mravní pňíkaz, kterf si sama dala: opiít se zlu, které kiivI
povahy i jednání lidí. Vaahy mezi postavami - podobně iako ve Vesnickém
románu - jsou složité, procházeií pozvolnjmi proměnami i prudkjrni zwa-
ty, vyievují se často v dramaticky komponovanÍ'ch scénách. Dějová osnova
KťíŽe u potoka je bohatší o tragickj'pňíběh prabáby Potock1|'ch JÓzy, kterf
je vložen do děje jako samostatné vyprávění a tvoťí piedobraz Eviččina
osudu. Právě JÓza, kterou kdysi zradil její milf Mikeš Potockj' a jeho bratr
donutil k slíatku a obloudil čarováním, proklela v zoufalství celj'rod. Tato
postava na jedné straně symbolizuje temné síln proti nimŽ Evička boiuie'
na druhé straně vyjadfuje druhotné téma díla: protest proti bezpráví

páchanému na bezbranném člověku. Dťrležitou myšlenkovou složkou ro-
mánu je i pčedstava navázánlna odkaz českobratrskfch tradic, spjatá s pos-
tavami Evičky a Ambrože. Ozjvá se také v románu Nanodlenec (1873)'

iebož vlznam ie iinak hlavně v kritice společenského iádu založeného na
nerovnosti lidí.

Hrdinka románu Frantina (č. 1870)' ,,asi potomkyně některé staré rodiny
podobojí.., je žela obdaťená zvláštni krásou a podmanivjm osobním
kouzlem. Vyrostla v samotě, nedotčena civilizací' náboženskjm myšlením
a béžlÝm chápáním života. Dospěla sama k rozumovému vj'kladu světa'
v němŽ je člověk viděn jako součást pčírody, k myšlenkám o Íovnosti
a bratrství lidí a k odporu proti všemu ritisku. Věií jen v pozerrrskj' Život,
v němž si člověk sám láskou piipravuie nebe a nenávistí 

" 
Hliydqrni peklo.

Toto piesvědčení ňídí její činy a vede ii také pii vykonávání rycbtáiského
učadu, kterÝ zdědí po muži, k ochraně práv robotného lidu. Dtrsledkem
jejího chápání světa je vrcholná oběť: když se po létech odloučení shledá
s milovanjm pčítelem z mládí a náhodně v něm odhalí vťrdce lupičťr suŽu-

iících celf kraj, sarna ho v den svatby zabije. Vfše než touhu po štěstÍ
klade poslušnost svědomí, které jÍ Ťíká, ,,všichni lidé Že musí člověku
více platit než z nich iedirry'.t. Vyprávěď je stylizováno jako osobité lidové
podání. Je totiŽ vloženo do rist Frantininu bratrskému pŤíteli Bartolomovi'
bjvalému-čeledtnu na jejím statku, ktelf si na ni po létech s obdivem vzpo.
mÍná a pťedstavuje ji jako ',osobu napolo již báiečnou...

Hlavní postavy ieštědskÝch (i pražskÝch) Íonánú jsou nevšední. Bfvají
vytváÍeny pomocÍ nadsázky, zesÍlenÍm a zvďčením některého podstatného
znaku, myšleoky, citu, povahové vlastnosti. Jejich Íeč i Ťeč v1právěčská
|e většinou slavnostně vzrušená, v děii ie mnobo fantastického' taiemného.
Zejména svět lidodch pověr, čánl a kouzel Světlá s oblibou zazrramenávďa
jako prostŤedek dějové motivace i iako vÍznačrrou folkloristickou zvláštnost.
Nicméně v ieštědské prÓze jsou heroizované lidské zjevy pevně zakotveny
v realitě vesnického Života s jeho denní prací, návyky, sociálními poměry.

V povídkách, které vznikaly souběžně s romány a po nich' se silněji
uplatĎuje autorčina schopnost pozorování a vcítěď' umění poruétu' psy-
chologickf postleh, smysl pro wzlnlačaÝ detďl. Problematiku mravní
bytosti člověka a lidskfch vztahŮ hledá tu Světlá spíše ve světě pÍostÍ'ch
lidí než v ideálně pojatfch postavách a neobyčejnfch pťíběŽích' dťrvěrněji
proniká k lidské radosti i bolesti a velikost člověka odhaluje tam, kde není
nápadná na prvf pohled. V čadě tematicky a náladově značně rozrrizněnj'ch
povídek (Mladší bratr, Čemd, dioizna, Dizlousaé aj.) z'auji'mail zvláštní
místo tn které si všímají všední skutečnosti denního života (Pfišla do rozu-
nu, Kterak se dohodli, Ndmluvy). Neiznáměiší je Hubička (č. 187l)' ánro-
v1 obrázek, podle něhoŽ E. Krásnohorská zpracovala libreto k Smetanově
opeče. Pčíběh dvou umÍněnfch milencťl je podkladem k líčení typicky kra.
iového ještědského vesnického prostredí, národopísn1|'ch zvyklostÍ (námlu-
vy), dobovj'ch a místních zvláštností (pašeráctví). S jinjm pohledem na
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skutečnost se setkáváme v Nebožce Barbofe (č. 1873). Ve vztahu dvou ves.
nickfch proséáčktr, Barky a MatÍ'ska, chud1fch, vysmívan:í'ch a odstrče-
nfch, ple schopnj'ch hlubokého citu a bohatj'ch vzájemnou pčíchylností'
proŽívpjicích nečekané štěstí' když zdědí skromnf baráček, a nečekanou
katastrofu Barčiny nemoci končící smrtí' ie bez patosu vyzdvižena jako
veliká Životní hodnota věrná oddanost, jdoucí až zatuob. Ve zdrínlivě jed-
noduché \r''stavbě povídky je základním vyprávěčskjm postupem prolínání
charakteristik obou brdinir v jejich protikladnosti i podobnosti. Současně se
stŤídá pohled ,,zvenčí.., jak Barku a Mat!,ska viď nechápající svět, s pohle-
dem ,,zevniti.., i* oni vidí gami gg!g. Zvláštnim ptrvabem povídky je
jemnf humor ' s pťídechem smutku (podobného druhu jako v Černém
Petčíčkovi). Některé ieštědské povídky Světlá zďadila do zvlášmího svazku
Kresby z Ještědí (1880). PrÓzy tohoto typu obsahovaly nové vjvojové prvky
nejen v ieiím dile, ale v směčování soudobé literatury vÍrbec.
. V májové generaci píedstavuje Světlá vlraznou uměleckou osobnost
jako tvťrrkyně českého románu. Navazuje vesnickou prÓzou na dílo B. Něm-
cové, vnáší však do ní prvky filozofického myšlení a složitou dějovou kon-
cepci; ve své ještědské prÓze vytváŤí mjtus kraje a idealizovanf lidovf typ.

František Xaver Svoboda
/1860-1s43/

Básník' prozaik a dramatik' autor rozsáh|ého dí|a' které svfm
rea|ismem pŤedznamenalo na pÍelomu 80. a 90. let í9. století nové
tendence literatury 90. let. V poezii tlumočník pŤírodních nálad'
v prÓze a v dramatě pozorovate| rozpadu měšťácké rodiny
a psycholog ženskfch povah.

Život F. X. Svobody byl vyplněn soustavnou prací spisovatelskou.
Narodil se 25. l0. 1860 v Mníšku pod Brdy v zemědělské a podnikatelské
rodině. Vystudoval reálku v Praze, techniku však nedokončil a věnoval se
uňednické kariéíe, jež vhodně zajišéovďa jeho literární činnost. Byl prak.
tikantem praŽského magistrátu (1884-89), pak riiedníkem Městské spoňi.
telny v Praze. Od r. l9l0' kdy odešel do vj'služby, žil stňídavě v Mníšku
a v Praze, kde i zemňel (25, 5. L943). Byl manželem spisovatelky Rťrženy
Svobodové.

Více neŽ padesátiletá literární 6nnost F. X. Svobody spadá do období
mnoha proměn české literatury. Svoboda se však brzy postavil mimo unrě-
leckf i společenskj' vjvoj a jeho skutečnf piínos literatďe je v podstatě
omezen na konec 19. století. Ač generacín čtenáťťr byl vždy známější
Svoboda dramatik a prozaik, tvoií základ jeho tvorby osobité básnické

cítění. Již v prvních svj,ch sbírkách (BdÍt,ě' 1883 a 1885)' ve vjtazu ještě

poplatnj'ch vlivu Vrchlického, se vyhnul traďčnímu alegorizování a v něk-

ierÍ'cn basntch (Vozka) dospěl k reďistickému vyjádiení' iež plně charakte-

tizuje již sbírku Koáry mlch tu6n (1896). Pobledy na krajinu několika čes-

kj,ch oblastí, pťírodní nálady i reflexívní básně, vše je tu podáno s tehdy

''"uyoďoo věcností. Svoboda se v básních ani v ostatní worbě nevzdaluie

od věcí jemu dobie známj,ch a detail, vtahující čtenáie do prostÍedí básně,

dává jeho popisujícímu verši náladu bezprostňedního a dfrvěrného splynutí.

Toto.splynut1 je posilováno ititn,že básníktrv poměr k pŤírodnímu dění si

uchovává rysy pňíznačné pro verrkovského člověka a tento vztah k piírodě

proniká i do dramat a pt6z o městskj'ch lidech.
Smysl pÍo poetičnost všedního života, pro detail a věcné podání pňevedl

Svoboda i do rispěšné činnosti dramatické. V ní zprvu v duchu dobovfch

tendencí usiloval o obraz lidského charakteru determinovaného prostiedím.

Tak všední obrázek ze studentského života Směry žitlota (1892) podává

dušer'rrí krizi studenta, kterému se z rodinné vypočítavosti vdala dívka za

boháčé. Na honbě za ziskem je za|oženo i drama z vesnického Života Roz-

ktad (1893). obě díla patŤí mezi první realistická dramata na českém ievišti.
Většinu SvobodovÍ.ch her pak tvočí komorní dramata i veselohry zachycuií-

cí rozklad měšéáckfch rodin. Děj je zpravidla osnován na konfliktu mravně

čistj'ch, humánně cítících žen, toužících se vymanit z pokofujícího posta-

u.,'i po boku svj'ch majetek rozmnoŽuiících mužťr a otctt (M rinka Válko-

zld, |á8g; Podzlrácenll dub, L9OO). Pod povrchem piíběhtr těchto žen' které

isou odrazem skutečnj'ch rozportr v tehdejší společnosti, ie však skryta

i pozděiší Svobodova Íeze, že boi žen skonči vždy porážkou, pokud nebude

mít i podporu mužťr. Tak vyzn1vá piíběh olgy Rubešotlé (1902)' která se

chce stát spisovatelkou a tomuto cíli obětuje vše, i lásku ušlechtilého muže.

Jeji snaha však ztroskotává, a cítíc, že nemťrže sama dosáhnout cíle' skončí
svtrj Život. Svobodova dramata nemají mnoho postav' ale iednotlivé osoby
jsou v1frazně psychologicky odstíněny. Toto prokreslení rtrznotodj'ch
charakterťr se nejčastěji také stává vlastním nositelem dramatičnosti těchto

het, v nichž se postavy málokdy pňímo stčetávají, a hra se spíše rozvijí

náladou scén, dialogem nebo sledováním některého detailu. Na vyhrocení
pfotikladu trpících Žen a činorod!.ch mužtr je za|ožena i veselohra Poslednl

muž (ptem. 1919;, '.p'""entuiící žánr, kterf Svobodovi pŤinesl největší
irspěcily; její komediálnost nevyprchala dodnes. Děiová osnova ie téměŤ

tradični; starf, nevyužitou energií nabitj' muž v pčedstavě, Že jako hlava

rodiny musí ňídit Život všech jejích členťr, zatímco je jen nesmyslně tero-

rizuje, prohlédne teprve tehdy, když mu nápadník ieho dcery chytňe

nastaví zrcadlo a umožní mu nahlédnout do skutečrrj'ch poměrtr v rodině.

Veseloherní obratností a lehkostl se vyznačují i další dramatikovy práce'

zvláště veršované Čekanky (19oo)' vědomě navazující na obrozenské

komedie Klicperovy.
Rozvíjejí-li Svobodovy dramatické hry snahu po hlubším zobtazen1
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skutečnost se setkáváme v Nebožce Barbože (č. 1873). Ve vztahu dvou ves-
nickfch proséáčkťr, Barky a Matjska, chudj'ch, vysmívanj'ch a odstrče-
nj'ch, ple schopnj'ch hlubokého citu a bohatj'ch vzájemnou pčíchylností,
prožtvpjtcích nečekané štěstí' když zdědí skromn1 baráček, a nečekanou
katastrofu Barďrny nemoci končicí smrtí' ie bez patosu vyzdviŽena jako
veliká životní hodnota věrná oddanost, jdoucí až za |uob. Ve zdrínlivě jed-
noduché \r''stavbě povídky je zá,kladním vyprávěčskjm postupem prolinání
charakteristik obou brdinťr v iejich protikladnosti i podobnosti. Současně se
sďídá pohled ,,zvenčí.., iak Barku a Matj,ska vidí nechápající svět, s pohle-
dem ,,zevnitŤ.., i* oni vidí gami gg!g. Zvláštním ptrvabem povídky je
jemnf humor ' s pŤídechem smutku (podobného druhu jako v Černém
Petťíčkovi). Některé ieštědské povídky Světlá zďaďla do zvláštního svazku
Kresby z Ještědí (1880). PrÓzy tohoto typu obsahovaly nové vjvojové prvky
nejen v iejím díle, ale v směčování soudobé literatury vťrbec.
. V májové generaci píedstavuje Světlá vlraznou uměleckou osobnost
jako tv{rrkyně českého románu. Navazuje vesnickou prÓzou na dílo B. Něm-
cové, vnáší však do ní prvky filozofického myšlení a složitou dějovou kon-
cepci; ve své ještědské prÓze vytváŤí mjtus kraje a idealizovanj'lidovf typ.

František Xaver Svoboda
/1860-1s43/

Básník' prozaik a dramatlk' autor rozsáhlého díla' které svfm
realismem pňedznamenalo na pňelomu 8|l. a 90. let í9. století nové
tendence literatury 90. let. V poezii tlumočník pňírodních náIad'
v prÓze a v dramatě pozorovatel rozpadu měšťácké rodiny
a psycholog ženskfch povah.

Život F. X. Svobody byl vyplrrěn soustavnou prací spisovatelskou.
Naroďl se 25. 10. 1860 v Mníšku pod Brdy v zemědělské a podnikatelské
rodině. Vystudoval reálku v Praze, techniku však nedokončil a věnoval se
6fgÍrnické kariéie, jež vhodně zajišéovala jeho literární činnost. Byl prak-
tikantem pražského magistrátu (1884-89), pak riiedníkem Městské spoŤi-
telny v Praze. od r. 1910' kdy odešel do vjlslužby, žil stňídavě v Mníšku
a v Praze, kde i zemčel (25. 5. |943). Byl manželem spisovatelky Rťrženy
Svobodové.

VÍce než padesátiletá literární činnost F. X. Svobody spadá do období
mnoha proměn české literatury. Svoboda se však brzy postavil mimo umě-
leckf i společensk vlvoj a jeho skutečnj' piínos literatďe je v podstatě
omezen na konec 19. století. Ač generacím čtenáŤťr byl vždy známější
Svoboda dramatik a prozaik, tvoňí základ jeho tvorby osobité básnické

cítění. Již v prvních svfch sbírkách (Bdsně' 1883 a 1885)' ve vjtazu ještě

poplatnj'ch vlivu Vrchlického, se vyhnul traďčrrímu alegorizování a v něk-

ierfch básních (Vozka) dospěl k realistickému vyiádiení' jež plně charakte.

rizuje již sbírku iíoáry mllch lučin (1896). Pohledy na kraiinu několika čes-

kj'ch oblastí, pÍírodď nálady i reflexívní básně, vše ie tu podáno s tehdy

,'Lbyo"lo.' věcností. Svoboda se v básních ani v ostatni worbě nevzdaluje

od věcí jemu dobie znám!.ch a detail, wahuiící čtenáfe do prostiedí básně'

dává jeho popisujícímu verši náladu bezprostiedního a dfrvěrného splynutí.

Toto splynutí je posilováno i tím, že básďktrv poměr k pňírodnímu dění si

uchovává rysy piíznačné pro venkovského člověka a tento vztah k pŤírodě

proniká i do dramat a pt6z o městsk!,ch lidech.
Smysl pro poetičrrost všedního života, pro detail a věcné podání pŤevedl

Svoboda i do rispěšné čirurosti dramatické. V ní zprvrr v duchu dobov!'ch

tendencí usiloval o obraz lidského charakteru determinovaného prosďedím.

Tak všední obrázek ze studentského života Směry žillota (|892) podává

duševní krizi studenta, kterému se.z rodirrné vypočítavosti vdala dívka za

boháčé. Na honbě za ziskem je založeno i drama z vesnického života Roz.

klad (|893). obě díla patňí mezi první realistická dramata na českém jevišti.

Většinu Svobodov!'ch her pak tvofi komorní dramata i veselohry zachycují-
cí rozklad měšéáckÝch rodin. Děj je zpravidla osnován na konfliktu mravně
čist:i'ch, humánně cítících Žen, toužících se vymanit z pokofuiícího posta-

vení po boku svj,ch majetek rozmnožujících mužťr a otci (Mdrinka Vdlko-
ad, t889i Po&lrticenll dub, |90o), Pod powchem pňíběhtr těchto žen, které

isou odrazem skutečnj'ch rozportr v tehdejší společnosti, je však skryta
i pozdější Svobodova Íeze,že boj žen skončí vždy porážkou, pokud nebude
mít i podporu mužfr. Tak vyzlivá piíběh olgy Rubešozlé (L9o2), která se
chce stát spisovatelkou a tomuto cíli obětuje vše, i lásku ušlechtilého muže.

Její snaha však ztroskotává, a cític, Že nemtrŽe sama dosáhnout cíle, skončí
svťrj život. Svobodova dramata nemají mnoho postav' ale jednotlivé osoby
jsou v1frazně psychologicky odstíněny. Toto prokreslení rirznorodj'ch
charaktertr se neičastěji také stává vlastním nositelem dramatičnosti těchto
her, v nichž se postavy málokdy pčímo stčetávají, a bra se spíše rozvljí
náladou scén, dialogem nebo sledovríním některého detailu' Na vyhrocení
píotikladu trpících žen a činorodj'ch mužtr je založena i veselobra Posled,nl
muž (ptem. 1919), reprezentující žánr, kterÝ Svobodovi pŤinesl největší
rispěchy; její komediálnost nevyprchala dodnes. Dějová osnova ie téměŤ
tradiční; starf, nevyužitou energií nabitj' muž v pčedstavě, že jako hlava
rodiny musí Ťídit život všech ieiích členťr, zatímco |e jen nesmyslně tero-
rizuje, prohlédne teprve tehdy, když mu nápadník |eho dcery chytŤe
nastaví zrcadlo a umoŽní mu natrlédnout do skutečnj'ch poměrťr v rodině.
Veseloherní obratností a lehkostí se vyznačují i další dramatikovy práce'

zvláště veršované Čekanky (l9o0), vědomě navazujici na obrozenské
komedie Klicperovy.

Rozvíjeií-li Svobodovy dramatické hry snahu po hlubším zobtazenl
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a zdtrvodnění citového života člověka zachycením ieho rodinného prostie.
dí, rozšifují jeho prÓzy tuto snahu o vliv širší společnosti a pňírody. Stejně
iako v dramatě jsou i ve většině jeho prozaickj'ch prací Ženy postavami,
kterÍm věnuje největší pozomost. lejich milostná vzplanutí zachycuie
Svoboda s velkou psychologickou detailností. Zejména v pozdějších pracíctr
se postupnlur rozváděnim odpozorovanfch postčeh{r rozrťrstají popisy
osob, jejich oblečení, bytu i drobnj'ch gest' takže jeho prÓzy vytváiejí
mozaiku popisťr a lyrickÍch scén. Vedle nevelkého okruhu postav většinou
z městského prostčeď stává se děiovÝm prvkem Svobodovj'ch románir
i ptÓz pÍíroda, většinou blfukého okolí Prahy a Mntšku. Pťrsobí proti
rozkladnému vlivu společnosti, je zdroiem ušlechtilfch citťr, vrací hrď.
nťrm dušermí vyrovnanost a zdrav| a vnáší svjrm nekonečnÍm plynutÍrn
do života člověka optimistickou naděii.

ZvláštnÍ místo mezi Svobodovjmi prozaickjmi pracemi zaujímají velká
cyklická afla. Šestiďhá románová kronika s autobiografickjmi prvky
Rozhzlět (1898) sleduje v širokárr děiovém toku popisného charakteru na
ďech generacích vfvoi jednoho todu. Jestliže v prvních dvou generacích
v něm pčevládá podnikatelská bezohlednost a dtavost, tŤetí generace vydává
plod nejvzácnější, korunu rodu, umělce. Svobodovo poietí umění iako
činnosti nadčazené všerru ostatnímu lidskému konáni i jeho vztah k spole.
čenskému dění, iak jsou v románě zachyceny, ptoztazují autorovy silné
konzervativní rysy. Úspěšněji vyanělo další roáehlé dí|o Řeka (1908-09,
4 sv.), i když i v něm vlastní dějové pásmo ztrstává izolovríno od širšího
společenského dění. Celá galérie postav' hlarmě žen, i četná pozorov&
měšťanského prostčedí se tu slily do obrazu života části pražské společ.
nosti. Román se tak stává mozaikou rnnoha životních osudťr, které se do.
stanou do blízkosti poživačného světáka Viléma Řetkovského, jebož bez.
ohlednost k ženám, které ho kazily svou láskou, pŤináší jim ien iadu
utrpení. Nakonec se Vilém sám po životních riuapách a vlivem ušlechtiljch
piátel proměď, zbav| se své sobeckosti a na prahu čtyiicítky' prožiie
v beskydské pŤIrodě kouzlo čisté lásky, která mu wací rictu k ženě. Svobo.
dova Řeka kritikou individualismu i požadavkem odpovědného jednánÍ

s ženou, která se mťrže povznést nad rjroveů efotické hračky ien pomocí
muže, se dotfká aktuálnÍch dobovfch etickfch i společenskj'ch otázek.

Dflo F. X. Svobody se zprvu v 80. a 90. letech 19. století ievilo iako ied.
no z neiprťrbojnějších. Avšak tím, že se dále nerozvíjelo, že se opakovďo
ve svj'ch myšlenkodch i motivickfch prvcích a často ien ilustrovalo auto.
rovy dchozí teze, ocitlo se velmi záhy stranou dobovÍch ideodch a umě.
leckfch proudťr, a to i ve vztahu ke generaci 90. let a České moderně. RpY
uměleckého konzervativismu pŤekonávalo ien tarn, kde se vymklo z vlast-
nÍch klišé a konvencí a kde ze skutečrrosti odpozorovalo . neičastěii ve vese.
lohrách - zaj|mavé lidské typy uprostÍed každodenního Života.

Rťržena Svobodová
/L868-1920/

Prozaička, autorka reportážních črt, vzpomínek a také knlh
určenfch dětem; vesvfch románech a Povídkách hledala odstíněnf
vjraz pro složitou p9ychiku Postav' jejichž touha po štěstí je drcena
konvenčním, požitkáŤskfm světem. Pro českou literaturu objevila
zeiména svět senzitivnÍho ženství a iemné citlivosti dítěte.

Otec Svobodové, rozené Čápové, byl správcem klášterního panství
v Mikulovicich u Znojma' kde se také Rtržena 10. 7. 1868 naroďla. V šesti
letech se piestěhovala do Prahy' kde žila až do své stnrti - L. |. |920,
Vzdělání' které získala v klášterní škole' rozšiiovďa velrni intenzívním
studiem, zejména světové literatury. V 80. letech pracovala jako domácí
učitelka. R. 1890 se provdala za básníka, dramatika a prozaika F. X. Svo-
bodu. Její salÓn navštěvovali pŤední pražští unělci' mezi nirriŽ měla mnoho
blízkfch pčátel i obďvovatelťr (F. X. Šalda, H. Kvapilová, B. Benešová,
M' Pujmanová aj.). Dojmy z návštěv v cizích zemích (Itálie' Jugoslávie,
Francie) i z pobytu na českém a zvláště moravském venkově v Beskydách
jí často poskytly náměty pro literární díla. V letech první světové války se
Svobodová věnovala práci v dobročinnj'ch spolcích (České srdce). Stála
v čele časopisi Lipa (19l8-t9) a Zzlěstoodnl (1919)" obdiv k její osobnosti
vyjádčil nejpronikavěii F. x. Šalda v eseji In memoriam R. S. a ve sbírce
básní Strom bolesti.

V prozaickj'ch pracích' psanfch v 90. letech, se autorčina hlavní pozor-
nost soustče4ila nikoliv k piíběhu, k děii, ale k citovlm stavťrm a reakcím
hlavních postav. V jednoduché fabuli ie pouze nastíněn základní konflikt
mezi nejasnjtni ideály nezkušené dívky a všední realitou, společenslcj'mi
konvencemi, jež maí| nemilosrdně její neurčité sny a touhy. Hrdinky ro-
mánťr pŤicházejí do reálného světa z kláštera, z venkovské idyly ap. a jeiich
zmatek a rozčarování je pňedmětem autorčina zájau. Pro tato raná díla je
typickf pÍesnf popis venkovského a maloměstského prostiedí, naturalistické
vidění fyzického zevnějšku banálrrích typťr ješitnfch, egocentriclqich muŽťr
a impresionistické zobrazení nervních postoj{r ženskfch postav.

Nejhlouběji Svobodová postitrla drarna ženy v prÓze Pietlžen! klas
(1896). Autorka vypráví v první osobě o setkání s pčemfšlivou, vnitŤně
neklidnou dívkou olgou, která se instinktivně brání společenskjrn nor.
mám, jež zbavují člověka jeho osobitosti. Hrdinka však současně ví, že
mimo stŤÍzlivou, utilitární společnost ne|ze žit, poďíďt se jÍ však také
nemtrže. Jen lidé nevědomí mohou bjt pasívně odevzdaní osudu; lidé'
kteťí chtějí poznávat, rozumět, dospívají k mučirrÍm otázkám, na něŽ však
nenďeznou odpověď. Z tohoto dilematu není riniku. Proto se život olgy
jeví jako marnf, nenaplněnf, i když se na jeho tragédii nepodílí žádnÝ
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a zdťrvodnění citového života člověka zacbycenÍn jeho rodinného pÍostfe-
dí, rozšifují jeho plÓzy tuto snahu o vliv širší společnosti a pŤírody. Steině
jako v dramatě jsou i ve většině jeho prozďckfch prací ženy postavami,
kterjm věnuje největší pozornost. Jeiich milostná vzplanutí zachycuje
Svoboda s velkou psycbologickou detailností. Ze,ménLav pozdějších pracích
se postupnjm rozváděním odpozorovanfch postčehir rozrťrstaií popisy
osob, jejich oblečeď' bytu i drobnfch gest' takže ieho prÓzy vytváŤeií
mozaiku popisÍr a lyrickÝch scén. Veďe nevelkého okruhu postav většinou
z městského prostňeď stává se dějovjm prvkem Svobodovlch románťr
i prÓz pčíroda, většinou blízkého okolí Prahy a Mníšku. PirsobÍ proti
rozkladnému vlivu společnosti, je zdrojem ušlechtilfch citÍr' wací brď-
ntrn dušermí vyrovnanost a zdraví a vnášÍ svfm nekonečrrjm plynutÍm
do života člověka optimistickou naděii.

ZvLášat místo mezi Svobodornjrni prozaickfmi pracemi zaujímají velká
cyklická ďla. Šestidílná románová kronika s autobiografickfmi prvky
Rozktlět (1898) sleduje v širokém děiovén toku popisného charakteru na
tčech generacích vÍvoj iednoho rodu. Jestliže v prvních dvou generacích
v něm pievládá podnikatelsM bezohlednost a dravost, tietí generace Wdává
plod nejvzácnějšÍ, korunu rodu, umělce. Svobodovo pojetí umění iako
činnosti nadiazené všemu ostatnínu lidskému konání i jeho vaah k spole-
čenskému dění' iak jsou v románě zachyceny, ptoztan l autorovy silné
konzervativní rysy. Úspěšněii vyznělo další rodehlé dí|o Řeka (1908-09'
4 sv.), i když i v něm vlastní dějové pásmo z{rstává izolováno od širšího
společenského dění. Celá eplérie postav' hlavně žen' i četná pozorování
měšťanského prostŤedí se tu slily do obrazu Života části praŽské společ-
nosti. Román se tak stává mozaikou rnnoha životních osudir, které se do-
stanou do blízkosti poživačného světáka Viléma Řetkovského, iehož bez-
ohlednost k ženám, které ho kazily svou láskou, piináší iim jen ťadu
utrpení. Nakonec se Vilém sám po životnÍch riaqpách a vlivem ušlechtilfch
piátel promění, zbav| se své sobeckosti a na prahu čtyŤicítky' prožije
v beskydské pŤ|rodě kouzlo ěisté lásky, která mu wací cnr k ženě. Svobo-
dova Řeka kritikou inďvidualismu i požadavkem odpovědného jednání
s ženou, která se mťrže povznést nad riroveř erotické hračky ien pomocí
muže, se dotÝká aktuárlnícb dobovfch etickfch i společenskj.ch otázek.

Dílo F. X. Svobody se zprvu v 80. a 90. letech 19. století jevilo iako jed.
no z nejprŮbojněiších. Avšak tím, že se dále nerozvíiďo, že se opakovalo
ve,svfch myšlenkovfch i motivickfcb prvcích a často ien ilustlovalo auto-
rovy vj'chozí teze, ocitlo se velmi záhy stranou dobovfch ideovÝch a rr.mě-
leckfch proudtr, a to i ve vztahu ke generaci 90. let a České moderně. Rysy
uměleckého konzervativismu piekonávalo ien tam, kde se vymklo z vlast-
ních klišé a konvencÍ a kde ze skutečnosti odpozorovalo - neičastěii ve vese-
lobrách - zailmavé lidské typy uprostÍed každpdenního života.

Rtlžena Svobodová
/ t868-1920/

Prozaička, autorka reportážních črt, vzpomlnek a také knih
urěenfch dětem; vesvfch románech a Povídkách h|edala odstiněnf
v7raz pro stožitou p'ychiku postav' jeilchž touha po štěstí je drcena
konvenčním, požitkáŤskfm světem. Pro českou literaturu objevila
zeiména svět senzitivnÍho ženství a jemné cltllvosti dítěte.

otec Svobodové, rozané Čápové, byl správcem klášterního panství

v Mikulovicích u Znojma, kde se také Rťržena 10. 7. 1868 naroďla. V šesti
letech se piestěhovala do Prahy, kde Žila až do své smrti - 1. l. 1920.
Vzdělání, které ziskala v klášterní škole, rozšiŤovala velmi intenzÍvním
studiem, zejmé:na světové literatury. V 80. letech pracovala iako domácí
učitelka. R. 1890 se provdala za básníka, dramatika a prozaika F. X. Svo.
bodu. Její salÓn navštěvovď pťední pražštÍ umělci, mezi nimiž měla mnoho
blízkfch pÍátel i obďvovatelir (F. x. Šď&, H. Kvapilová, B. Benešová,
M. Pujmanová aj.). Dojmy z návštěv v cizích zemích (Itálie, }ugoslávie,
Francie) i z pobytu na českém a zvláště moravském venkově v Beskydách
jí často poskytly náměty pro literární díla. V letech první světové války se
Svobodová věnovala práci v dobročinnj'ch spolcích (České srdce). Stála
v čele časopis:iu Lipa (19l8-l9) a Zoěstwtinl (19l9), obdiv k její osobnosti
vyjádŤil nejpronikavěii F. x. Šatda v eseji In meinoriam R. S. a ve sbfuce
básní Strom bolesti.

V prozaiclcfch pracích, psan!'ch v 90. letech, se autorčina hlavní pozor-
nost soustňedila nikoliv k pÍíběhu, k děii, ale k citov n stavťrm a reakcím
hlavnich postav. V jednoduché fabuli je pouze nastíněn základní konflikt
mezi nejasnjmi ideály riezkušené dívky a všední realitou, společenskjmi
konvencemi, jež mďí nemilosrdrrě její neurčité sny a touhy. Hrdinky ro-
mánťr pŤicházejí do reálného světa z kláštera, z venkovské idyly ap. a jejich

zmatek a rozčarování je pŤedmětem autorčina zájan. Pro tato raná díla ie
typickf piesnf popis venkovského a maloměstského prostiedí' naturalistické
vidění fyzického zevnějšku baná,ln.ích typtl iešitnÝch' egocentÍiclšÍ'ch muŽir
a impresionistické zobrazení nervních postojir ženskfch postav.

Nejhlouběii Svobodová postilrla drama ženy v prÓze Pietlženll klas
(1896). Autofka vypráví v první osobě o setkání s piemfšlivou, vnitčně
neklidnou dívkou olgou, která se iostinktivně brání společensklm nor.
mám, jež zbavují člověka ieho osobitosti. Hrdinka však současně ví' že
mimo stŤízlivou' utilitáťní společnost ne|ze Žít, podÍíďt se jí však také
nemirže. }en lidé nevědomí mohou bjt pasírmě odevzdaní osudu; lidé'
kteÍí chtějí poznávat' rozumět, dospivají k mučivjm otázkám' na něž však
nenďeznou odpověď. Z tohoto dilematu není riniku. Proto se život olgy
jeví jako marn:i, nenaplněnj', i kdyŽ se na jeho nagédii ncpodilí žádnf
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jedinec. sÍážka společenského Ťádu s jedinečností citlivého inďvidua muse-
la skončit z'naÍeníE Života. V PťetÍžmém klasu Svobodová rozrušila
souvislou fabuli' vyprávěč je informován o některj'ch zážitc(ch o|gy
obšírněji, iiné z.ná jen ze zlorrkÍr zpráv. Tato torzovitost umožnila Svobo-
dové soustiedit se na klíčové momenty a dodat vyprávění dojem au-
tentičnosti.

Jestliže se v prrrj'ch pracích Svobodová opírala o konflikt mezi citlivou,
bezbrannou bytostí a surovjn životem, v dalších dílech směiovala k tvorbě
Ženskfch postav' iež pieJ<onávají malost prostiedí bÍdinnj'm postojem,
kultivací vlastní osobnosti. Těžisko povídek a románŮ se piesunulo
z oblasti sociálně psychologické do oblasti osudového podobenství.
Diívěiší monografic\!' pŤístup, za|ožen! na realistickém studiu, na
empirii' ie opuštěn' do stiedu pozornosti se dostala ideová koncepce díla,
vztah individuálních životťr a nadosobďch hodnot. Tv rcem osudťr se stává
láska, vášeĚ; jednotlivé typy žen, matek, dcer, manžgtejk, milenek,vášnivfch
i plachfch, marnivfch i něŽnj'ch, jsou pojaty jako modely životních postojri
pňechodné krizové doby (román Milmky, 1902; povídkové soubory Pá&z-
hani stdce, |902., Poszldmé jaro, |9|2).

NebezpečÍ pŤílišné intelekruální konstruovanosti pŤíběhťr Svobodová
nejraďkálněji ods*anila v ,,horskj'ch románech.., v knize povhdek Černí
myslitlci (1908). PrÓzy jsou zasazeny do rámce vyprávění o církevním velmo-
ži knÍŽeti Rirdolfovi a o jednom z jeho dvanácti }rásnfch černfch myslivcťr,
kterj'se po letech wacÍ na místa svého mládí. Uvnitč této osnovy se odehrá-
vá devět piíběhtr o velké lidské vášni, iež se pohybují mezi skutečoostí
a legendou, reálností a symbolem. Postava arcibiskupa, v němž se snoubilo
kÍestanswí s pohanskjmi prvky, je charakterizována Íadou drobnfch pfí-
hod' z nichž vystupuje celkovf portrét podivÍeského gurmána, miluiíctho
taiennou piírodu, pyšného na své myslivce, které měl raději než kněze.
Povídky zobrazuií rírzné typy ďvek a ieiich milostnf vaahk černfm mysliv-
cťlm. táska iÍinášÍ rozčatováď, bolest, smutek, ďe i smyslné okouzlení;
torrba po vytržení 2 y!g.|ního života se vždy ukáže silnější než bezpečí
domova. V Černfch myslivcích se Svobodová uchflila ke zkratkovitému
vyz.načení jednoduše rozvinovaného děje, k lyrickému zpodobení baladické
atmosféry tragickÝch děi$' situovanfch do romantického prostŤeď bes-
kydskfch lesťr.

Jedna z povídek Čemfch myslivcťr, Dětsk, rdj,máza hrdinu ďtě, které-
mu se láska poprvé projeví iako krutf ásah do světa nevinnfcb her a pňá-
te|swí.liď a zvlÍat. Povídka nenÍ autorčin1fm ojediněljm pokusem zachytit
kontrast dvou zcela oďišnfch zpÍrsobrt vnímání skuteč:rosti. Dítě se stďo,
vedle ženskfch postav, blavnÍm hrdinou autorčinfch prÓz. Její poietí
d&sM vyiaďuje názorně titul iedné z povídkovfch knih ze světa dětí
Hrdin4é e bezpomoctlé dět1an Q92o); ďtě ie - obdobně jako tomu bylo
u některfch ženskfch postiv - viděno v symbiÓze aktivity a osamocenosti,
sÍnbosti.
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Z ptaci Rťrženy Svobodové, v nichž se objevuje dětskjl hrdina, je umě-
lecky neizávažnější torzo ,,letopisťr dětské duše.. Rdj (|920). V této knize
vzpomínek wcholí autorčiny pokusy postihnout prostotu i složitost prvního
poznávání. Náwat k nejranějším dojmirm je opět opien o kontrast Života
bez lásky, druŽnosti a světa něby' dobroty, taiemství a bezpečí. Nikde se
však Svobodová neuchj'lila k idealizaci, naopak zobtazuje psychické a ci.
tové reakce dítěte, vyvolané jeho napjatfm vztahem k těžko postihnutelné-
mu světu dospěljch. v Ráii je život dítěte naplněn neustáljm zdoláváním
tajemství. Současně však trvá extatické' bezelstné a spontánní oddávání
se věcem, okouzlení realitou, oslnění vším, co je ''qi'lučné' náhlé. prud-
ké. . .... Z těchto dvou rovin vyrťrstá mytus dětství, jeŽ je nespornou hodno-
tou, v níŽlze na|ézt životní oporu. Ve sv1fch vzpomínkách zvolila Svobodo.
vá formu krátkÝch kapitol' které vŽdy uzavitají pťíhodu nebo časov.. risek.
Jsou psríny jako plynulé vyprávění, v němž základní děj !e vytváien vzta-
hem k matce, otci, strfci, rodirrnjrn znám rn, sousedťrm, vztahem plnÝm
dramatičnosti, bolestn m i šťastnrrn, iracionáLrím i logickfm. Spisovatelka
pŤitom nehledala násilně spoje mezi jednotlivjni událostmi. Chtěla zacby-
tit spíše intenzitu okamžiku, ,,skvrny bez souvislosti.., aby se tak pÍiblíŽila
dětskému vnímání.

PavelJosef ŠafaŤík
/7795-186L/

Vfznamnf pňedstavitel obrozenské g'ědv; jakc prvrlí ceiistvě
ob'h!íže! dějii:7' iaz7ka iiteraturu Slovanú. Básněmi a spolu.
autorstvím na programové vaze Počátkové českého básnictví
se podílel na literárním s|lí v druhém desít||etí |9. století.

Životnt dráha budoucího vjznamného pěstitele slovanskfch stuďí
procházela několika slovanskfmi zeměmi. Naroďl se 13. 5. |795 ve vjlcho-
doslovenské vesnici Kobďarovo, kde byl ieho otec evangelickjtn faráčem,
vzdělání získal v Rožůavě' Dobšiné, v Kežmarku a jako většina slovenské
evangelické inteligence na univerzitě v Jeně (18l5-l7). Po kÍátkém vycho-
vatelském ptrsobeď v Bratislavě pňijal r. 1819 mÍsto profesora na gymnáziu
v Novém Sadě. V tomto srbském městě ptrsobil &rnáct tet a za všestranně
nepčíznidch podmínek zde vytvofil velké vědecké ďlo, takže do Prahy
r. 1833 pŤicházel již jako uznávan:!' slavistickf odborník. V Praze se dále
bohatě rozvíiela jeho vědecká tvoňivost, a to stále za velmi obtíŽné existenční
situace: živil se iako redaktor časopisu Světozor, jako cenzor beletrie,
redaktor muzejního časopisu, ď se konečně stal hlavním knihoníkerr
Univerzitní knihovny. Místa profesora slovanské filologie na pražské uni-
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jedinec. srážka společenského čádu s jedine&rostl citlivého inďvidua muse-
la skončit zÍnaÍením života. V PŤetÍženém klasu Svobodová rozrušila
souvislou fabuli' vyprávěč je informován o některfch zážitclch o|w
obšÍrněji' iiné z.lá jen ze domkťr zpráv. Tato torzovitost .'6gžnila Svobo-
dové sousďeďt se na klíčové momenty a dodat vyprávění dojem au-
tentičnosti.

Jestliže se v prvfch pracích Svobodová opírala o konflikt mezi citlivou,
bezbrannou bytostí a surorn.im ávotem, v dalších dflech směŤovala k tvorbě
Ženskfch postav' iež piekonávají mďost prostieď hÍdinnÍn postojem,
kultivací vlastní osobnosti. TěŽisko povídek a románrl se pŤesunulo
z oblasti sociálně psycbologické do oblasti osudového podoberrství.
DŤívější monograficlcf pťlstup, za7ožel! na realistickém studiu, ' na
empirii' ie opuštěn' do sďedu pozornosti se dostďa ideová koncepce díla,
vztah individuálnícb ávotťr a nadosobních hodnot. Tvrircem osudťr se stává
láska' vášeĎ; jednotlivé typy žen, matek, dcer, rranŽelek, mitenek,vášnivfch
i plachfc\ marnivfch i něŽnfch, jsou poiaty jako modely životních postojtr
pčechodoé }rizové doby (román Milenky' 1902; povídkové soubory Pász-
kotti stdce, t9023 Posll mé jaro, t9|2).

Nebezpečí pŤítišné intelektuální konstnrovanosti pŤíběhťr Svobodová
neiraďkálněji odstranila v ,,horskj'ch toÍnánech.., v knize povhdek Čen
myslivci (1908). PrÓzy jsou zasazeny do rámce vyprávění o církevním vď1no-
ži knížeti RÍrdolfovi a o jednom z jeho dvánácti krásnfch černÝch myslivc'Ír,
kterf se po letech vrací na místa svého mládí. Uvnitč této osnovy se odehrá-
vá devět pŤtběhÍr o velké lidské vášď, iež se pohybují mezi skutečností
a legendou, reáIností a symbolern. Postava arcibiskupa, v němž se snoubilo
kÍeslansM s pohanskjmi prvky, je charakterizována Ťadou drobnÝch pfí-
hod z nichž vystupuje celkovf poťtÍét podivínského gunnána' milujícího
tajennou pŤírodu, pyšného na své myslivce' kteÍé měl raděii než kněze.
Povídky zobrazujÍ rŮzné typy ďvek a jejich milostnj'vztah k černj'm mysliv-
ctlm. T áska iÍináší rozčatováď, bolest, smutek' ďe i smyslné okouzlení;
torrba po vycžení z všedního ávota se vždy ukáže silnější než bezpečí
domova. V Černfch myslivcích se Svobodová uchflila ke zkratkovitému
vraačení iedooduše rozvinovaného děie, k lyrickérru zpodobení baladické
atmosféry tragickÍch děi$, situovanfch do romantického prostťedÍ bes.
kydsk.Ých lesťr.

leána z povídek Černfch myslivcťr, Dě*k! rdj, ffi za brdinu ďtě, které-
mu se láska poprvé proievÍ iako krutf ásah do světa nevinn;fch her a piá-
telswí.liď a níIat. Povídka není autorčinjm ojedině$m pokusem zachyit
kontrast dvou zcela oďišnfch zp{rsobtr vnímání skutečnosti. Dítě se stďo,
vedle ženskfch posta\'' bravním brdinou autorčinfch prÓz. Její pojaí
dětstvÍ vyiadfuie názorně titul iedné z povldkovfch knih ze světa dětí
Htdintpé a bezpotnoané dětÝv,í (l92o); ďtě ie - obdobně jako tomu bylo
u někt.erfch ženskfcb postbv - viděno v symbiÓze aktivity a osamocenosti'
slubosti.
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Z ptaci Rfrženy Svobodové, v nichŽ se objevuie dětsk hrďna' je umě-
lecky nejzávažnější torzo ,,letopisťr dětské duše.. Rdj (|920). V této knize
vzpomínek wcholí autorčiny pokusy postihnout prostotu i složitost prvniho
poznávánl. Náwat k nejranějším dojmťtm je opět opien o kontrast života
bez lásky, druŽnosti a světa něhy' dobroty' taiemství a bezpečí. Nikde se
však Svobodová neuchj'lila k idealizaci' naopak zoblazuie psychické a ci.
tové reakce dítěte, vyvolané jeho napjatjm vztaheÍn k těžko postibnutelné-
mu světu dospělÝch. v Ráii je život dítěte naplněn neustálÍm zdoláváním
taiemství. Současně však trvá extatické, bezelstné a spontánní oddávání
se věcem, okouzlení realitou, oslnění vším, co je ',vj'lučné, náhlé' prud-
ké...... Z těchto dvou rovin vyrťrstá m tus dětství, ieŽ je nespornou hodno-
tou, v níž Lze na|ézt životnl oporu. Ve sv1fch vzpomínkách zvolila Svobodo.
vá formu krátkfch kapitol' které vŽdy uzavfuají pÍíhodu nebo časovj'risek.
Jsou psríny jako plynulé vyprávění, v němž základnÍ děj je vytváfen vzta.
hem k matce, otci, strfci, rodinnjm znám1irn, sousedťr:rr, vztahem plnÍrn
dramatičnosti, bolestn!'m i šťastn1im' iracionálním i logickÝm. Spisovatelka
pčitom nehledďa násilně spoje mezi jednotlivlmi událostmi' Chtěla zachy-
tit spíše intenzitu okamžiku' ,,skvrny bez souvislosti.., aby se tak píiblížila
dětskému vnímání.

Pavel Josef ŠafaŤík
/LT95-186L/

Vfznamnf pňedstavitel obrozenské vědy; jakc první ceiistvě
ob'h!íže! dějiny' iazyLa iiteraturu Slovanrl. Básněmi a spotu-
autorstvím na protramové vaze Počátkové ěeského básnictví
se podílel na literárním rÍs||í v druhém desít|letí |9. století.

Životnt dráha budoucího vjznamného pěstitele slovanskfch stuďí
procházela několika slovanskírmi zeměmi. Naroďl se 13. 5. |?95 ve vfcho-
doslovenské vesnici Kobeliarovo, kde byl ieho otec evangelickjm faráiem,
vzdělání získal v Rožůavě, Dobšiné, v Kežmarku a iako většina slovenské
evangelické inteligence na univerzitě v Jeně (l8l5-l7). Po krátkén vycho-
vatelském pťrsobení v Bratislavě piijal r. 1819 místo profesora na gynnáziu
v Novém Sadě. V tomto srbském městě pťrsobil čtrnáct |et a za všestranně
nepčíznivfch podminek zde vywoňil velké vědecké dÍlo, takže do Prahy
r. 1833 pťicházel již iako uznávanj'slavistickf odborník' V Praze se dále
bohatě rozvíjela jeho vědecká tvoÍivost, a to stále za vďmi obtížné existenčn{
situace: živil se iako redaktor časopisu Světozor, jako cenzor beletrie,
redaktor muzejního časopisu, až se konečně stal hlavním knihovnÍkegt
Univerzitní knihovny. Místa profesora slovanské fitologie na pražské uni-
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verzitě se zÍekl' aby rrmožnil F. L. Čelakovskému návrut do Prahy. Pěta-
šedesátiletj'' vyčerpán a těžce nemocert' pokusil se o sebevraždu, zemÍel
rok nato, 26, 6. L86| v Ptaze. Sám se v stižně cbarakterizovď slovy: ,,Práce
neštítil jsem se irikdy' ale ne vždy mohl jserr jíti po hlasu svého srdce,
nj'brž většinou jen tudy' kudy kázďa povinnost a nouze' a neiednou isem
se chvěl, ba klesal pod tíhou života..,

Těžiště Šafďíkovy rozsáhlé vědecké práce o dějinách, jazyce aliteratuie
Slovanťr je ve velkj'ch dílech shmujících. odborné poznatky v nich vesměs
poskytují vědeckou argumentaci ideji slovanské jednoty a myšlence o histo-
rickém v znamu Slovantr pro evropskou vzdělanost a humanitu. Německy
psané Dějitly sloganského jazyka a literatury podle zlšech n žeči (1826) vy-
cbázejl z pojetl celistvého ,,slovanského národrrího kmene.. a ieho dvou
,'hlavďch větví..' které maií své,gatolesti.. a vlastní,.náŤečí.., ti. iednotlivé
slovanské iazyky. V duchu této koncepce směfují pak odděleně podávané
vfklady o jazyce a literatuie slovanskj'ch národir k tomu, aby také duchovní
svět Slovanťr pŤedstavily v jeho základní kultumě typové shodě a jedna$l
která nevylučuje vnitŤní rozrÍrzněnost danou rozďlnjmi historiclcjrni
portmínkami. Y Slotlanskllch statožitnostech (L837) shromáždil Šafďík
všechny dostupné pÍameny a doklady o neistarších síďech a projevech
Slovanswa a s odbomou seriÓzností si poloŽil otázku ieho starobylosti.
Dokazovď' že Slované žili v Ewopě již od starověku a Že jsou i svjm
historickjrm p{rvodern rormocennfm paťtnererÍr jinfch pťednich ewop-
skjlch národťr. Starožimosti, ve svém oboru rictyhodrré dílo prťlkopnické'
byly krátce po vydání pŤeloženy do ruštiny, polšting němčiny a francouz-
štiny a aaďouho se staly zá,kladni učebnicí na univerzitních katedrách
slavistiky. lejich protějškem je Slozlanskjl n rodopis (|842)' kterj' podává
obraz slovanskj.ch národťr v pŤítomrrosti s ridaji o iejich rizerrrrím rozloženÍ,
počtu obyvatel, kultďe, vÍvoii a stal'u ;azyka a liteÍatuÍy.

MtadÝ Šarxit zasáhl i do krásné literatury jako básďk a teoretik. De-
vatenáctiletf vydal sbírku Tatranskd M za s lllrou slooanskou (|8L4),
která ještě vycbázl z klasicistické poetiky, avšak současně ji už pňekonává'
těžíc pňitom z tematichí,ch i vjnzovfch podněďr' které pŤinesly Jungnan-
novy pťeklady. V ŠafaÍíkově poezii zaz'ně| neanyÚe silnf hlas snu o svo-
bodě' oslava pŤírodn láskn ideálu' vlasti. Zosobněnírn společenského pro-
testu i touhy se Šafďíkovi stal ,,vj'bornj' zástupce svobodnÍkfi.. (ti. svo-
bodnfch lidí) zbojník Jánošík, |ehož postavu básnicky oŽivil. S profilem
Šafďíka básníka se shoduje jeho zájem o Schillera a Biirgera' z nichž
pŤekládal, i hledání novj'ch cest pro českou poezii, vyjáďené dílem Po-
čátkotlé .českého bdsnicttsí, obztlláště prozÓdie (l8l8' spolu s F. Palackjm;
viz str.220).

František Xaver Šalda
/  1867 -r937 /

Literární kritik' básník, prozaik a dramatlk' vedoucí osobnost
literární generace 90. let, jehož kritická inlclativa tvoÍivě ovlivilovala
vfvoj ěeského písemnictví a celf českf kulturní život od sklonku
minulého století až po léta těsně pÍedcházející druhé světové vá|ce.
Podstatně zaprlsobil na proměnu kritiky v samostatnf ritvar
národnÍ literatury a vytvoÍil podobu moderního českého eseje
o uměleckfch otázkách.

F. X. Šalda se narodil 22. L2. 1867 v Liberci v rodině poštormího
uiedníka. Po studiích na Akademickém gymnáziu v Praze a po maturitě
r. 1886 poslouchal práva na Karlově rrniverzitě; nedostudoval však a stď
se spisovatelen z povolání. v mladÝch letech publikoval v časopisech
Lumír a Česká Thalia verše, ovlivněné poetikou básnické školy }. Vrcblic-
kého' a v r. 1891 uveieinil v časopise Vesna i pokus o krásnou pÍÓzu' po-
vídku Aualfza. Roku 1892 však vědomě rezignoval na beletristickou tvor.
bu a pňiklonil se na cďé desítiletí ke kritice' která mu v 90. letech piedsta-
vovala nejvyhnněnější formulaci uměleckfch snah mladé literární generace.
Jako kritik debutoval Šalda v Literárních listech, vydávanfch Fr. Dlouhfm
ve Velkén MeziÍíčí' které se právě v té době proměůovaly z konzervativ-
ního orgánu moravské filologické školy Fr. BaÍtoše v ohnisko neiaktuálněi-
šího literárního dění, spojeného - mimo Šatau - s kritickÍmi pÍoievy
H. G. Schauera, v. M$tíka' A. ProcMzky a l. Karáska.

Po léta Žil Šalda v postavení volného kritika, odkázaného na malé a nepra-
videlné honoráŤe z časopiseclsj'ch článkt (Literárď listn Rozhledy, kde
se také r. 1895 poďlď na manifestu České moderny, od r. 1898 Lumír);
urďtjm existenčním zajištěním mu byla jen dlorrhodobá spolupráce
(1894-1908) v redakci ottova Slovníku naučného, kam psď zejméoa hesla
z litemtury (francouzské' německé, anglické a české) a malÍíswÍ. Neá-
vislost, ale i osamělost' kteÍé byly pňíznačnfmi rysy Šataovy společenské
i lidské existence, byly ještě zvfšeny trvďjrmi následky těžké nenoci, která
ho postihla na konci 90. let; od té doby se Šďda těŽce pohyboval a až do
smrti churavěl. Ve svém v podstatě samotáÍském ávotě navázal vlastně ien
|edinf pevnf, hlubokf Yztah - pňátelstvÍ a lásku s R. Svobodovou, kterf
trvď od počátku 90. let až do spisovatelčiny smrti v r. 1920.

Na počátku 20. století se Šďda soustavněji věnoval rrjwarnicM; reďgo.
val uměIeck!'měsíčník Volné vněry (L90247)' kterj' se v těchto letech stal
i jeho hlavní tribrrnou. Po odchodu z redakce za|oži| a spolu s l. Macharem
a první rok i s J. Vodákem veď ',list duševní kultury ěer,ké,, Noo,ina
(l908-l2) a po ní dva ročniky ,J<ritického listu uměleckého a vědeckého..
Českd kuttura' kterf ňídil spolu se Z. NeieďÍm a první ročník i s R. Svo-
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verzitě se zÍekl' aby rrmožnil F. L. Čelakovskému návmt do Prahy. Pěta-
šedesátiletji vyčerpán a téžce nemocen' pokusil se o sebevraždu, zerríel
rok nato, 26.6. l86L v Praze. Sám se v stižně charakterizoval slovy: ,,Práce
neštítil jsem se Írikdy, ale ne vŽdy mohl jsem jíti po hlasu svého srdce,
nj'brŽ většinou jen tudy' kudy kázala povinnost a nouze' a nejednou jsem
se chvěl, ba klesal pod tíhou života...

Těžiště Šararitovy rozsáhlé vědecké práce o děiinách, jazyce aliteratuie
Slovanťr je ve velkfch dilech shrnujících. Odborné poznatky v nich vesměs
poskytuií vědeckou argu'mentaci ideji slovanské jednoty a myšlence o histo-
rickém vj'znamu Slovantr pro evropskou vzdělanost a humanitu. Německy
psané Dějiny slozsanského jazyka a literatury podle zlšech ntiťeči (|826) vy-
cházejt' z pojeti celistvého ,,slovanského národrrího kmene.. a jeho dvou
''hlavních větví.., které mají své ,gatolesti.. a vlas í ,,náčečí.., tj. iednotlivé
slovanské jqkv. V duchu této koncepce směfují pak odděleně podávané
vjlklady o jazyce a literatuie slovansk ch nfuodir k tomu, aby také duchovní
svět Slovanťr piedstavily v jeho základní kulturně typové shodě a iednotě,
která nevylučuje vnitční rozrťrzněnost danou rozdílnjmi historicklrni
podmínkami. Y Slooatlskitch starožitnostech (|83?) shromážďl Šafďík
všechny dostupné pÍÍuneny a doklady o nejstarších sÍďech a projevech
slovanstva a s odbornou seriÓzností si poloŽil otázku jeho starobylosti.
Dokazoval Že Slované žili v Ewopě jiŽ od starověku a že jsou i svjrn
historickfm prlvodem rovnocenn1im pattnerem jinfch pčedních ewop-
skfcb národťr. Starožitnosti, ve svém oboru rictyhodné dílo prťrkopnické,
byly krátce po vydánÍ pÍeloženy do ruštiny, polštiny, němďny a francouz-
štiny a naďouho se staly základď učebnicí na univerzitních katedrách
slavistiky. }ejich protěiškem je Slovanskll n rodopis (|842)' kter.f podává
qbraz slovanslcjch národťr v pňítomnosti s daji o jeiich rizemním rozložení,
po&u obyvatel, kultďe, vjvoji a stavu ;azyke a literatuy.

MladÝ Šara* zasáht i do krásné literatury jako básník a teoretik. De-
vatenáctiletÍ' vydal sbírku Tatranskd M za s ljttou slozlanskou (L8t4),
která ieště vycbázl z klasicistické poetiky' avšak současně ji uŽ piekonává,
těŽíc pňitom z tematick1ich i vjrazovfch podnětťr, které pŤinesly Jungman-
novy pňeklady. V Šafďíkově poezii zazně| nezvyÚe silnf hlas snu o svo-
bodě' oslava pčírody' láskn ideálu, vlasti. Zosobněním společenského pro-
testu i touhy se Šafďikovi stal ,,vj'bornj. zástupce svobodníkri.. (tj. svo-
bodnfch lidí) zbojník tránošík' jehož postavu básnicky oŽivit. S profilem
Šafďíka básníka se shoduie jeho zájém o Schillera a Btirgera, z nicirÉ
pťekládal, i hledání noqich cest pro českou poezii, vyjáďené dílem Po-
čdtkooé 'ěeského bdsnictai, obzzsltiště prozÓdie (l8l8, spolu s F. Palackj'm;
viz stt.220).

František Xaver Šalda
/  r86 7-1937 /

Literární kritik' básnÍk, prozaik a dramatik, vedoucí osobnost
literární generace 90. let, jehož kritická lniciatlva tvoňivě ovliv|lovala
vfvoj českého písemnictví a celf českf ku|turní život od sktonku
minulého století až po léta těsně pňedcházejíci druhé světové válce.
Podstatně zaprlsobil na proměnu kritiky v samostatnÍ ritvar
národní literatury a vytvoÍil podobu moderního českého eseje
o uměleckfch otázkách.

F. X. Šalda se narodil 22. L2. 1867 v Liberci v rcdině poštoního
ričedníka. Po studiích na Akadenickém gymnáziu v Ptaze a po maturitě
r. 1886 poslouchal pÍáva na Karlově univerzitě; nedostudovď však a stď
se spisovatelem z povolání. V mladfch letech publikoval v časopisech
Lumír a Česká Thalia verše' ovliurěné poetikou básnické školy J. Vrcblic-
kého' a v r. 1891 uveŤejnil v časopise Vesna i pokus o krásnou plÓzu' po-
vídku AnďÍza. Roku 1892 však vědomě rezignovď na beletristickou tvor-
bu a pÍiklonil se na celé desítiletÍ ke kritice' která mu v 90. letech piedsta-
vovala nejvybraněnější formulaci uměleckfch snah mladé literámí generace.
Jako kritik debutoval Šalda v LiterárnÍch listech, vydávanfch Fr. Dlouhjm
ve Velkém MeziÍíčí' které se právě v té době proměĎovaly z konzervativ-
ního orgánu moravské filologické školy Fr. Bartoše v ohnisko nejaktuálněi-
šího literfuního dění, spojeného - mimo Šadu - s kritickÍmi proievy
H. G. Schauera' v. Mrštíka, A. ProcMzky a J. Karáska.

Po léta ál Šalda v postavenÍ volného kritika, odkázaného na malé a nepra-
videlné honoráie z časopiseclcfch článk (Litef&ď listn Rozhledy, kde
se také r. 1895 poďlel na manifestu České moderny, od r. 1898 Lumlr);
určitlm existenčním zaiištěním mu byla ien ďouhodobá spolupráce
(1894-1908) v redakci ottova Slormíku naufuého' kam psal zejména heslra
z literatury (francouzské, německé, anglické a české) a mďíiswí. Neá-
vislost, ďe i osamělost, ktef,é byly pŤíznačnÍmi rysy Šďdovy společenské
i lidské existence' byly ještě zvÍšeny tÍval mi následky těžké nemoci' která
ho postihla na konci 90. let; od té doby se Šalda těžce pohybovď a až do
smrti churavěl' Ve svém v podstatě samotáčském životě navázal vlastně ien
jedinf pevnj; hlubokf vztab _ pťátelswí a lásku s R. Svobodovou' kterj'
trval od počátku 90. Iet až do spisovatelčiny smrti v t. L920.

Na počátku 20. století se Šalda soustavněji věnoval vÍ'tvarnictví; redigo.
val uměleckj'měsíčník Volné vněry G90247)' kterj'se v těchto letech stal
i jeho hlavní tribunou. Po odcbodu z redakce založi|a spolu s J. Macharem
a první rok i s J. Vodákem veď ,,list duševní kultury české.. Nool.za
(l908-l2) a po ní dva ročníky ,,kritického listu uměleckého a vědeckého..
Českti kuttura, kterf ťídil spolu se Z. NeieďÍm a první ročnik i s R. Svo-
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bodovou. Jeho vycházení ukončila první světová vá|ka. Z podnětu Nejeďé-
ho, kterj'chtěl Šaldovi usuat|nit vědecké uplatnění i existenční zabezpečen!,
se začal zaj|mat o univerátnÍ dráhu. Jako tčiačtyÍicetiletÝ sloŽit doktorát
filozofie (jeho ďsertace se tj'kala dějin vjtvarného umění) a r. 1916 se
habilitoval na filozofické fakultě pro dějiny západďch literatur; po osvobo-
zení byl r. 1919 imenován ÍádnÍm profesorem Karlovy univerzity.

V poválečnj'ch letech neměl Šalda stálou kritickou tribunu': piispíval
pčechodně do nejrťrzně|ších časopisťr a kulturních rubrik denních listir, neŽ
za|ožil v t. |925 ''lisťy pro kritiku a umění.. Toorbu. Po dvou ročnících dď
však Šalda,kterf vltal ve 20.letech v české společnosti i v mladé literatuče
všechny prvky ',pťedjímající budoucnost.. v duchu sociální spravedlnosti
a duševního rozvoje osvobozeného lidského inďvidua a kterf do konce
života zaujímď silně kritickí' vztah k buržoazní demokracii, tento časopis
k ďspozici potčebám komunistické strany' když zťrstala za perzekuce revo-
lučního tisku bez vlastního orgánu. od r. 1928 až do své smrti pak vydával
Šaldťrv zápisník, zvláštní typ časopisu, jehož devět ročníkťr vyplnil jen
vlastními pracemi; tiskl v něm básně i povídky, pčedevším však eseje,
kritiky' rivahy a poznámky k sotrdobé situaci literatury, uměaí a společnosti,
iimiž pťrsobil v celém národním životě 30. let iako ztělesněné kultuÍní
svědomí doby. V posledních letech žil stiídavě ve své vilce v Dobťichovi-
cích a v Praze' kde zenťel 4. 4. |93?.

Kritické ďlo F. x. Šaay' vznikajÍcí v roz'rrczl téměÍ padesáti let, pied-
stavuie v české literatďe nové pojetí kritiky, chápané jako samostatná
tvorba' rovnocenná t'mělecké činnosti a zfuoveů schopná ávažného, spole-
čensky odpovědného soudu nad uměním a celj'm národrrím životen. Šď-
dťrv pňístup k otázkám umění i společnosti byl podmÍněn situací mladé
tvurčí intelige^ce z konce století, která se vnitčaě rozešla s buržoaziÍ
a uvědomovala si rozklad její morálky i životního stylu; v citově zjitčeném
odporu proti vyžívajícím se tradičním formám života české společnosti
a jejím rychle stárnoucím pčedstavám o samospasitelnosti národního boje
utíkala se k ideálu neávislého, mravně opravdového a citově hlubokého
individua' jež svou tvorbou popírá dosavadrrí ideologické i kulturní projevy,
spjaté s myšlenkovfm světen buržoazie. Toto dobově pfíznačné inď.
vidualistické v!'chodisko se odráží v celém Šďdově díle: v prvním desítiletí
činnosti, kdy se rozbory českfch lite rních novinek, publikovanfch v Li.
terárních listech a v Pelclovfch Rozhledech, stává vedoucí kritickou osob-
ností doby, projevuje se jak v jeho odnítavém vztahu k ďltlm spiatfm
s popisně realistickou metodou a omezen'ru nfuodnÍm programem české
literatury, tak v samfch teoreticlcj'ch vfchodiscích jeho kritickfch soudtr.
Šďda neustále usiluje o vyrormání prctiHadu mezi osobním, nejsubiektiv-
nějším prožitkern, jenž wočí základ jeho kritického stanoviska, a mezi ieho
obecně platnÝm poznávacím dosahem, kterlm teprve se splĎuje pňedpoklad
vfznamného vlivu kritiky v Životě spole&tosti. K tomu také směiovalo
Šďdovo risilí o zvědečtění literárď kitiky, navazuiící zejména na podněty

francouzskj'ch teoretik{r umění H. Taina' E. Hennequina a J. M. Guyaua'

ktďí si klaďi za cíl - proti impresionistické interpretaci dojmtt z dl|a -

postihnout obiektivní rysy umělecJ<fch jevir na podkladě odbornfch

uměnovědnfch poimtt.
Podobně lato v i<ritice i v uměni Šďda shledával jeho nejvyšší hodnotu

v hloubce a opravdovosti prožitkťr woiivého unělce, kterf však musí mít

schopnost pčewáňet chaotické Íozpory reality v r'm{|6gkí/ svět ákona

" 
uoitÍlril'o Ťádu. Smysl a cena umění tkvěla podle těchto piedstav právě

v tom' že je sarnou svou podstatou schopno vést lidskou vnínavost k prněj-

šímu vidění a pronikání ke skute&rosti. Těmto zásadním otázkám objevi

telského smyslu uměleckj'ch činťr věnovď Šalda na počátku 20. století čadu

esejťr, které sloučil v první svou knihu Boje o zítŤeh (1905). Také jeho dalšÍ

dílo, kniha ,,podobizen a medailÓnťr.. světoq ch a českj'ch autortr romao-
tického typw Duše a dílo (l9l3), směfuje k rozboru aktivity umělce vytvá-
Ťejícího neávisle na chaosu doby nové nadosobní hodnoty z rozporťr svého

vnitŤního ŽivotnÍho pocitu.
Individualistické vfchodisko 90. let neopustil Šaaa ani v dobách, kdy

vjvoj české literatury, směčujícÍ k nové sociabilitě umění, iiž pčekonal

individuďstickou negaci konce století. Neboť tento inďvidualistickf postoi

ve vztahu k umělecké tvorbě nevylučoval u Šaay n*ay zťetel k jeií spole.
čenské funkci, kterou kritik pokládal za bytostnou složku umění. Vědomí
společenskosti všeho lidského konání se projevilo iiž pii vytyčování otázek'
kierlmi se Šalda zabjval v 90. letech: neustále se wacel ke vaahu mezi

individueo a hromadností, rrrnělcem a národním kolektivem' k otázce
národnosti uměleckého projevu a zqÚléna životnosti díla. Tuto ávotnost
cMpď jako pravďvé, neodvozené a hlubokjm osobnínprožitkem prověiené
poiiti iivota, odrážející se v díle, ale zároveů i jako lschopnost jeho hlu.

bokeho společenského dosahu. I pčes svou obecnost poskytovala Sďdovi
tato pňedstava dlouhá léta pňedpoklady vystihnout, které z dobovfch umě-
leckÝch tendencí i individuálďch projevÍr jsou schopny stát se tvoňi\rÍ'mi
silami vlvoje: nevedla ho jen v uloze generačniho tritika' probojovávaiícího
ranou tvorbu Sovow, Macharovu, BŤezinovu, Neumannovu a Tomanovu'
ale uriožnila'nu orientovat se v literární situaci ještě v mnohem pozděiších

letech. Proto také po r. 1918 nadšeně uvítď prvkn kte{mi směčovala mladá
poválečná generace k pÍekonání inďvidualistického omezeď a k vytvoŤení
nové spolelenskosti pokrokového uměď. Šaaa ;e tozezna|jak v proletáÍské
poezii, zeiména v tvťlÍč.Ím ěinu \[olkrově, jehož se stal obMjcem i vyklada-
čem, tak v nástupu básnickÝch tendeocí o^ačovanÍ'ch jako poetismus:

i v něm jasnozňivě viděl umělecky novf stupeů literatury spjaté s perspekti-

vou socialistické proměny skutečnosti. Mladé generaci 20. let věnoval od
prvďch jeiích projevťr iadu pozornj'ch kritik a vjznam jejího pŤínosu české

literatďe pak shÍnul v knÍžce o nejmladší poezii české (1928).

Zejméla v letech, kdy vydával Šaldťtg zápintk (L928-37)' v napiatém
ovzduší hospodáŤskfch, politickfch i myšlenkovfcb krizÍ, piedchlzeiícícb
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bodovou. Jeho vycházení ukončila první světová váka. Z podnětu Nejeďé-
ho, kter!,chtěl Šaldovi usnadnit vědecké uplatnění i existenční zabezpečenl,
se začal zajtnu:t o univerzitní dráhu. lako ďiačtyiicetiletf složil doktorát
filozofie (jeho ďsertace se t''kala dějin vltvamého umění) a r. 1916 se
habilitoval na filozofické fakultě pro dějiny západních literatur; po osvobo-
zení byl r. 1919 jmenován iádnÍm profesorem Karlovy lniverzity.

V poválečnfch letech neměl Šalda stálou kritickou tÍibunu: pfispíval
pŤechodně do nejrťrznějších časopisir a kulturních rubrik denních listŮ' neŽ
za|ožil v t. 1925 ,,listy pro kritiku a umění.. Tgorbu. Po dvou ročnících dď
však Šďda,kterf vítat ve 20. letech v české společrrosti i v mladé literatuče
všechny prvky ,,pčediímající budoucnost.. v duchu sociální spravedlnosti
a duševního rozvoie osvobozeného lidského inďvidua a kterj' do konce
života zaujímď silně kritick vztah k buržoazní demokracii, tento časopis
k ďspozici poďebám komunistické stÍany, když zťrstala za perzekuce revo-
lučního tisku bez vlastního orgánu. od r. 1928 aŽ do své sÍnrti pak vydávď
Šaldťrv zápisnÍk, zvláštní typ časopisu, jehož devět ročníkfr vyplnil jen
y|as ími pracemi; tiskl v něm básně i povídky, pčedevším však eseje,
kritiky, rivahy a poznámky k soudobé situaci literatury, umění a společnosti'
iimiž pťrsobil v celérn národním životě 30. let iako ztělesněné kulturnÍ
svědomí doby. V posledních letech žil sďídavě ve své vilce v Dobťichovi-
cích a v Praze' kde zemčel 4, 4, |937.

Kritické dílo F. x. Šaay' vzrrikající v tozmezl téměť padesáti let, pied-
stavuie v české literatule nové pojetí kritiky, chápané jako samostatná
tvorba' rovnocenná 'mělecké činnosti a zároveí schopná ávažného, spole-
čensky odpovědného soudu nad uměnim a cel1|'m národrríryr životen. Šď-
dťrv pčístup k otázkám umění i společnosti byl podrrÍrěn situací mladé
wurčí inteligence z konce stoleti, která se vnitině rozešla s buržoazií
a uvědomovala si rozklad její morálky i živo .rího stylu; v citově zjitčenérrr
odporu ploti vyžívaiícim se traďčnÍm formám života české společnosti
a jejÍm rychle stárnoucírn pčedstavám o samospasitelnosti nároáního boje
utÍkala se k ideálu nezávislého, mravně opravdového a citově hlubokého
individua, ieŽ svou worbou popírá dosavadní ideologické i kulťumí projevy,
spjaté s myšlenkovlm světem buržoazie. Toto dobově pčíznačrré inď.
vidualistické vfchodisko se odráží v celém Šďdove ďle: v prvním desítiletí
činnosti' kdy se rozbory českfch lite rních novinek, publikovanj.ch v Li-
terámích [stech a v Pelclorrfch Roztrledecb stává vedoucí kritickou osob-
ností doby' proievuje se iak v jeho ortmítavém vxahu k dílilm spjatfm
s popisně realistickou metodou a omezenfm ff1or|n{m progranem české
literatury, tak v samfch teoretickfch vfchodiscích jeho lcitickfch soudú.
Šďda neustále usiluie o vyrovnání protikladu mezi osobnírr, nejsubjektiv-
nějším prožitkern, jenž tvoií základ jeho kritického stanoviska, a mezi jeho
obecně platDÝm poznávacím dosahem, kterí'm teprve se spllíuje piedpoklad
vj'znnmného vlivu kritiky v životě společnosti. K tomu také směiovalo
Šďdovo risilí o zvědečtění literárni kritiky, navazující zejména na podněry

francouzskj'ch teoretiktt umění H. Taina' E. Hennequina a J. M. Guyaua'

kteÍí si Hadli za cíl . proti impresionistické interpretaci dojmtr z díla -

postih'out obielšti\mí rysy uměleclsfch jevťr na podHadě odbomfch

uměnovědnfch poimit.
Podobně iako v *citice i v uměď Šďda shledávď jeho neivyšší hodnotu

v hloubce a opravdovosti prožitkir wočivého umělce, kterf však musí mít

schopnost pietváiet chaotické rozpory reality v uměleckf svět ákona

" 
uoiti'1ího ňádu. Smysl a cena rrmění tkvěla poďe těchto piedstav právě

v tom' že je samou svou podstatou schopno vést lidskou vnímavost k plněj.

srmu viaeni a pronikání ke skutečrrosti. Těmto ása.lním otázkán objevi-

telského smyslu uměleckfcb činir věnovď Šalda na počátku 20. století čadu

eseiťr, které sloučil v pryní svou knihu Bol o zÍ,tŤeh (1905). Také jeho další

dílo, kniha ,,podobizen a medailÓntr.. světov!'ch a českj'ch autortr toman.

tického typu Duše a dilo (L9L3)' směiuie k rozboru aktivity umělce vywá-

ťeiícího neávisle na chaosu doby nové nadosobní hodnoty z rozpoÍťr svého

vnitčního životního pocitu.
Individualistické vfchodisko 90. let neopustil Šaaa ani v dobách, kdy

vjvoj české literatury, směÍující k nové sociabilitě umění, iiž pňekonal

individuďstickou negaci konce století. Neboť tento individuďistickf postoi

ve vztahu k urrělecké tvorbě nevylučoval u Šatay ntay zňetel k iejí spole-

čenské funkci' kterou kritik pokládď za bytostnou složku umění. Vědom(

společenskosti všeho lidského konání se projevilo iiž pÍi vytyčování otázek,

kierlmi se Šďda zablval v 90. letechl neustále se wacel ke vztahu mezí

individuem a bromadností, umělcen a národním kolekÍivem' k otázce

národnosti uměleckého projevu a zejména životnosti díla. Tuto ávotnost

cMpď jako pravďvé, neodvozené a hlubokjm osobnÍmprožitkem prověÍené

po;"ti huota, odráŽeiicí se v díle, ale zároveů i jako lschopnost ieho hlu-

|oteno společenského dosahu. I pčes svou obecnost poskytovala Sďdovi

tato pčedstava dlouhá léta pčedpoklady wstihnout' kteté z dobovfch umě-

leckfch tendenci i inďviduálních projevÍr jsou schopny stát se tvoiivfmi

silami vÍvoje: nevedla ho jen v riloze generačního kritika' proboiovávaiícího

ranou tvorbu Sovovu, Macharovu, Bňezinovu, Neumannovu a Tomanovu,
atg uJÍig'Ílila mu orientovat se v literární situaci ještě v mnohen pozděišÍch

letech. Proto také po r. 1918 nadšeně uvítal prvky, kterjni směiovďa *ladá

poválečná generace k pŤekonání inďvidualistického omezení a k vytvoŤení

nové spolďenskosti pokrokového umění. Šataa ie rozeznal jak v prol*áiské

poezii, zeiména v tv{rrčím činu Volkrově, jehož se stď obhájcen i vyklada-

čerrr, tak v nástupu básnickÝch tendencí označovanfch jako poetismus:

i v něm iasnoziivě viděl umělecky novf stupeů literatury spjaté s perspetti-

vou sociďistické proměny skutečnosti. Mladé generact 20. let věnoval od
prvďch iejích proiev& Íadu pozomj'ch kdtik a v!'znam jejího pÍínosu české

literatuŤe pak shrnul v knížce o nejmladšI poezii české (1928).

Zqména v letech, kdy vydávď Šalditl zápiník (|928-37)' v napiatém

ovzduší hospodáťskÝch, politiclcj'ch i myšlenkovÍch krizí' pÍedcházejÍcích
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katastrofě druhé světové války' sledoval Šalda trpělivě českou literárnÍ
produkci a nepťestal svj'mi soudy vyiadťovat vysokj'humanistickj' ideál
esteticky' myšlenkově i rxrravně vyspělé tvorby. V této době neprošel mimo
jeho pozornost snad jedinj'vj.znamnější spisovatel, kterému by nevěnoval
pronikavé postiehy tlkající se vj.stavby díla a individuálních rysťr jeho stylu,
ideové rirovně i poietí skutečnosti, jak se odrazily v uměleckj'ch kvalitách
knihy. Pčísná měiítka v posuzování rirovně umělecké práce byla i v této
době součástí a prostfedkem Šďdova boje za ryšší myšlenkovou i mravní
riroverl národní vzdělanosti' a národního Života vťrbec. Šalda znamená
v české kultuňe od 90. let až po sám sklonek burŽoazní republiky velkou,
drisledně demokratickou osobnost, ovlivůující svou autoťitou cel l kulturní
život. V jeho kritickjlch vystoupeních i esejistické tvorbě se slučuje věrnost
humanistick!'m idejím s dirslednlm uplatĎováním požadavku ryzích umě-
leckfch hodnot' kteÍé by vedly českou literaturu z provincionálního omezent
,,malého národa.. k pokrokově pojaté světovosti.

Pťíznačnjm rysem Šaldovy osobnosti je polarita mezi kritikem a básnl-
kern. Umělecká sloŽka v ní tvoňí stál;i, piedpoklad kritického postoie i soudu.
Počátek jeho kritické činnosti také stál v těsné souvislosti s vlastní be-
letristickou tvorbou a byl jí pčímo vyvolán. Podnět k napsání prvnl li.
terární ivahy (Syntetismus o nozlém umění,1892) dalo totiž kritické odmítnu-
tí povídky Anatilza (l89l), v níž se Šalda pokusil v prÓze realizovat impre-
sionistickou metodu zobtazení vnitťních hnutí jeďnce; ve své studii pak
vlastně háiil její uměleckou oprávněnost a zdtrvodĎoval nové možnosti, iež
tento postup skjtá, tím, že ho začleĎoval do širokj'ch souvislostí vjlvoie
moderní francouzské literatury.

V prvním desítiletí 20' století se Šalda - po vědomé rezignaci na umělec-
kou tvorbu v 90. letech - wátil k poezii a k prÓze, které se od té doby staly
stál1fm doprovodem jeho činnosti literárního kritika a esejisty. Šaldovy
lyrické verše vznikaly jako bezprostiedni básnická reakce na životn1 zá-
žitky (napč. elegipká sbírka Srroz bolestibylra vyvolána smrtí R. Svobodo-
vé t, |920). Byly nejosobnější záležitostí autorovou a stály i mirťro dobové
literární tendence žánru: podávaly v prvé Íadě záznamy meditací o tragice
lidského byí a zápasu člověka s osudem'

Pro Šaldovu prÓzu je pŤíznačnj'rozsahem nevelk!'žánr povídky, vychá-
zejici zpravidla z dramaticky vypjaté situace, v níž se ztělesrluje poietí
života jako prudké síly, strhuiící člověka k propastem bytí a k zániku
(Život ironickll a jiné pozlidky, |9L2), Také další povídky, vydané později
v knize Dňeaoryty staré i nozsé (|935), zachycují zkratkovitě dramatické
zvraty lidského osudu; po v1irazové stránce směŤují stále vyhraněněji
k rispornosti a kultivované prostotě stylu, jenž je ovlivněn novoklasicistic-
k mi tendencemi moderní prÓzy. Šaldťrv jedinf rcmán (Loutkg a dětnici
boži' L9L7) v beletristické rovině navazoval na jeho rivahy o podstatě tvťrrčí
osobnosti a její cestě k nadosobním hodnotám. V letech první světové války,
kdy vznikal a byl vydán, se začlenil mezi další díla zobrazující vykoupení

umělce z pout inďviduálntho zakletl, mezi romány Člověk od B. Benešové
a Podivné piátelství herce Jesenia od I. Olbrachta.

Jako nejživější složka Šaldovy beletristické tvorby pťrsobily jeho divadel.
ní hry, které vznikly v desítiletí po první válce iako osobitá odpověď na
dramaticky zjitňenou, sociální revolucí poznamenanou dobu. Tčemi kusy,
z ruchžkaždy vytazně pčedstavuje iednu z uměleckj'ch tendencí dramatické
tvorby 20. let, zaujal Šalda v1znamné místo ve vfvoji meziválečného české-
ho dramatu. Hra o tragickém hledání obrození virdčího jeďnce ve splynutí
s levolučním kolektivem Zástupoaé (l92l, prem. 1932) piedstavuje vyhra-
něnf typ symbolické scénické básně; optimistická komedie o síle a živo-
todárnosti prost]Ích |iďi Dítě (1923) se piibližuje nové sdělnosti proletáiské
literatury 20. let, zatímco tčetí Šaldovo dtama Tažen! proti smrti (1926)
svou groteskní komikou, vj.směchem akademické strnulosti i oslavou
nekonečně bohaté lidské tvoťivosti se ričastní obrody dramatického v razu'
iak ji pčinášely lyrické a komediální tendence poetistického divadla.

František Ferdinand Šamberk
/r838-1904/

oblíbenf komickf herec a veseloherní dramatik pražskfch
divadelních arén v pos|ední tĚetině í9. století.

Vlastním jménem Schamberger. Narodil se 2I. 4. 1838 v Ptaze a již
v mládí se rozhodl pro hereckou dráhu. Začínal jako oclrotník v souktomém
Švestkově divadle. V polovině 50. let odešel na venkov ke kočovn m divad-
l{rm; nejprve ptrsobil ve společnosti ZÓllnerově, kterou tehdy vedl J. K.
Tyl, později hrál u r znych společností němec{fch, s nimiŽ se dostď až do
Berlína a Královce. Do Prahy se vrátil r. 1859, stal se členem českého sou-
boru ve Stavovském, potom v Prozatímním a konečně v Národním divadle,
kde pť:sobil až do r. 190l, kdy odešel na odpočinek. od milovnickfch a hr-
dinskfch rolí pčešel na oboÍ komick!'' v němŽ 8e propracoval mezi nejoblÍ-
benější pražské herce. Jako herec i dramatik se neiťlspěšněji uplatĎoval
v repertoáru letních arén, které byly tehdy pobočnymi, lidovjmi scénami
českého divadla. ZemŤel v Praze 25. 12. L904.

Šamberkovy hry se vyznačují pňedevším iemeslnou rutinou' která se
opírá o zkušenosti dvou základních žánrťr tehdejšího veseloherniho divadla:
iednak o propracovanou, více než stoletou traďci vídeĎské frašky (od
Hafnera po Nestroye), jednak o zápletkovou techniku a situační komiku
soudobych společenskj'ch komedií francouzsk;fch (Augier' Scribe' Sardou).
PŤi charakteristice lidov ch postav a zvláště ve vÝstavbě jejich dialogri rn -
Žeme sledovat siln vliv J. K. Tyla, k němuž se Šamberk vždy hlásil jako
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katastrofě druhé světové války, sledoval Šalda trpělivě českou literárnt
produkci a nepiestal svlmi soudy vyjadŤovat vysokj.humanistick1 ideál
esteticky, myšlenkově i mravně vyspělé tvorby. V této době neprošel mimo
jeho pozornost snad jedinf vfznamnější spisovatel, kterému by nevěnoval
pronikavé postčehy t''kající se q stavby díla a individuálních rysťr jeho stylu,
ideové rirovně i pojetí skutečnosti, jak se odrazily v uměleck ch kvalitáctr
knihy. PŤísná měťítka v posuzování rirovně umělecké práce byla i v této
době součástí a prostiedkem Šaldova boje za vyšší myštenkovou i mravní
riroverl národní vzdělanosti' a národního života vťrbec. Šalda znamená
v české kultďe od 90. let až po sám sklonek buržoazní republiky velkou,
dfrsledně demokratickou osobnost, ovlivĎující svou autoritou cetl kulturní
život. V jeho kritickfch vystoupeních i esejistické tvorbě se slučuie věrnost
humanistickjm idejím s dirslednjm uplatĚováním poŽadavku ryzích umě.
leckj'ch hodnot' které by vedly českou literaturu z provincionálního omezenl
,,malého národa.. k pokrokově pojaté světovosti.

Pčíznačrrjm rysem Šaldovy osobnosti je polarita mezi kritikem a básnl-
kem. Umělecká složka v ní tvočí stál!'pčedpoklad kritického postoje i soudu.
Počátek ieho kritické činnosti také stál v těsné souvislosti s vlastní be-
letristickou tvorbou a byt jí pŤímo vyvolán. Podnět k napsáni první li.
terární uvahy (Syntetismus Ú noaém umění,1892) dalo totiž kritické odmítnu-
tí povídky Analllza (l89l)' v níž se Šalda pokusil v prÓze reďizovat impre.
sionistickou metodu zobrazení vnitčních bnutí jeďnce; ve své studii pak
vlastně hájil její uměleckou oprávněnost a zdirvodĚoval nové možnosti, jež
tento postup sk1ftá, tím' Že ho začlerloval do širokfch souvislostí v1ivo|e
moderní francouzské literatury.

V prvním desítiletí 20' století se Šalda - po vědomé rezignaci na umělec-
kou tvorbu v 90. letech - wátil k poezii a k prÓze, které se od té doby staly
stálj'm doprovodem jeho činnosti literámÍho kritika a esejisty. Šaldovy
lyrické verše vznikaly jako bezprostŤední básnická reakce na životnl zá-
žitky (napč. elegigká sbírka .Srroz bolestiby|a vyvolána smrtí R' Svobodo-
vé t, t920)' Byly nejosobnější záležitostí autorovou a stály i mimo dobové
literární tendence žánru: podávaly v prvé čadě záznamy meditací o tragice
lidského b1tí a zápasu člověka s osudem.

Pro Šďdovu prÓzu je pšiznačn! rozsahem nevelkf žánr povídky, vychá.
zejici zpravidla z dranraticky vypjaté situace, v níž se ztělesrluje pojeti
života jako prudké síly, strhující člověka k propastem b1tí a k zániku
(Život ironickll a jiné poz'lidky, |9I2). Také další povídky, vydané později
v knize Dňeuoryty staré i nozlé (1935)' zachycují zkratkovitě dramatické
zvraty lidského osudu; po v1irazové stránce směŤuií stále vyhraněněji
k rispornosti a kultivované pfostotě stylu, jenž je ovlivněn novoklasicistic-
k mi tendencemi moderní prÓzy. Šaldťrv jedinf tomán (Loutky a dětntci
boži' |9L7) v beletristické rovině navazoval na jeho rivahy o podstatě tvťrrčí
osobnosti a její cestě k nadosobním hodnotám. V letech první světové války,
kdy vznikal a byl vydán, se začlenil mezi další díla zobrazující vykoupenÍ

umělce z pout individuálního zakletl, mezi romány Člověk od B. Benešové
a Podivné pÍátelství herce Jesenia od I. Olbrachta.

Jako nejživěiší složka Šatdoyy beletristické tvorby ptrsobily jeho divadel-
ní hry, které vznikly v desítiletí po první válce,iako osobitá odpověďna
dramaticky zjitŤenou, sociální revolucí poznamenanou dobu. Tčemi kusy,
z níc|tžkaždy vytazně pčedstavuje iednu z uměIeck 'ch tendencí dramatické
tvolby 20. let, zaujal Šalda qznamné místo ve vj'voji meziválečného české-
ho dramatu. Hra o tragickém hledání obrození v(rdčího jeďnce ve splynutí
s revolučním kolektivem Zástupozlé (1921, prem. 1932) pňedstavuje vyhra-
něnj'typ symbolické scénické básně; optimistická komedie o síle a živo-
todárnosti prostÝch |idí Dttě (1923) se pťibližuje nové sdělrrosti proletáŤské
literatury 20. let, zatímco tietí Šaldovo dtama Tažen{' proti srnrti (|926)
svou groteskní komikou, qi'směchem akademické strnulosti i oslavou
nekonečně bohaté lidské tvoiivosti se ričastní obrody dramatického vfrazu,
iak ji piinášely lyrické a komediální tendence poetistického ďvadla.

František Ferdinand Šamberk
/r838-1904/

oblíbenf komickf herec a veseloherní dramatik pražskfch
divade|ních arén v poslední tŤetině í9. sto|etí.

Vlastním jménem Schamberger. Narodil se 2|. 4. 1838 v Ptaze a již
v mládí se rozhodl pro hereckou dráhu. Začínď jako ochotník v souktomém
Švestkově divaďe. V polovině 50. let odešel na venkov ke kočovnfm divad-
lťrm; nejprve pťrsobil ve společnosti ZÓllnerově, kterou tehdy vedl J. K.
Tyl' později hrál u rťrznj'ch společností němec\fch, s nimiŽ se dostď až do
Berlína a Královce. Do Prahy se vtátil r. 1859' stal se členem českého sou-
boru ve Stavovském, potom v ProzatíÍrrním a konečně v NárodnÍm divadle,
kde pťrsobil až do r. l90l' kdy odešel na odpočinek. od milovnic\fch a hr-
dinskfch roií piešel na obor komick!', v němŽ se propracoval mezi nejoblí-
benějši pražské herce. Jako herec i dramatik se neirispěšněji uplatůoval
v repertoáru letních arén, které byly tehdy pobočnfmi' lidovlmi scénami
českého divadla. ZemÍeL v Ptaze 25. |2, |904.

Šamberkovy hry se vyznačuií pÍedevším iemeslnou rutinou' která se
opírá o zkušenosti dvou základních žánrir tehdejšího veseloherního divadla:
iednak o propracovanou, více než stoletou traďci víderlské frašky (od
Hafnera po Nestroye)' iednak o zápletkovou techniku a situační komiku
soudobj'ch společenskj'ch komedií francouzsk;ich (Augier, Scribe' Sardou).
PŤi charakteristice lidov1fch postav a zvláště ve vj'stavbě jejich dialog mtt-
Žeme sledovat siln!'vliv J. K. Tyla, k němuž se Šamberk vždy hlásil jako
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k své.mu učiteli. S Tylem má také společnf sklon k sentirrentalitě a mo.
ralizování. Nejvfrazněji se to projevilo v obou vážnfch hrách Šamberko-
Úch o národních buďtelích, Josef Kajet&t Tyl (L882) a Karel Haalíčeh
BorooskÍt (1884).

S typen videĚské lirlové frašky spojuje Šanberka hlav.ně lelio snaha
o pňímf' herecky cíténÝ kontakt s publikem pomocí nrotivtr a naráŽek
aktuálních dobově, popŤípadě místně. fiž dialog je proto stavěn tak' aby
herci umožĚoval takovf kontakt ještě rozvíjet a neustále oživovat vtipnlni
improvizacemi (dobovjmi naráŽkami). Podgbnou frrnkci mívaly v ieho
hrách i písně, takzvané kuplety' jež bjvaly aktuálně obměůovány. Na živé
problémy společenské, kultunrí nebo politické poukazuie vellé část Šam-
berkovy tvorby jiŽ svlmi náany, napš. Bouclaron (L866)' Sednašedes níci
(prem. L870)' Soatojanskd pouť (prem. L868), Divatclni olah (1884),
Éra Kub nkooo (1886). Trvalejší rispěch měly ieho pražské lokální frašky,
zgména Palachého tiída 27 (l88a) a Podshakik (1882), v nichž Šamberk
zachytil nejlépe atmosféru ťemeslnic&é a lidové Prahy.

Z francouzské společenské komeďe se Šamberk naučil promyšlené kom-
binaci komickÝch situací a dovednému rozvíiení ápletky pomocí pťekva.
pivfcb zvratÍr děie' iako ie to napi. ve hče Blézinec O pruním poschod!
(pren. 1867). NeizdaŤilejším jeho dílem tohoto typu a patmě i nejlepší ieho
veselobrou vťrbec ie Jedn'futé pžikdzát,i (pren. 1881) s wipně rozebráva-
nou zápletkou: V domě Voborského se po pěti letech opět scházeií pčátBlé'
ktďí se navzájw, zgváza|i slibem, že se nikdy neožení; hostitel se usilovně
pokoušÍ pÍed nimi zatajit, že sám iiž slib porušil a je ženat' avšak po mnoba
kornickÝch zvratech steině vyjde nakonec pravda najevo.

Matěi Anastazia Šimáček
/1860-19t3/

Autor žánrovfch obrázkrl' románú a dramat ze života cukrovarskfch
dělník ' z prostňedí měštanského a umě|eckého.

Naroďl se 5. 2. 1860 v Praze. Po Jakubu Arbesovi je to další spisovatel'
ktetf v literámí práci těžil ze svého technického vzdělánÍ a zaměstnánÍ
(rrystu'doval českou reáIku a na technice chemii,v letech 1881-84 ptrsobil

iako adiunkt ve venkovskj'ch cukrovarech). Roku 1884 ho strÝc' nakladatel
F. Šilnáček, pověŤil Ťízením Světozoru, Jeho ásluhou se rodinnj'obrázkovÝ
časopis stal tribunou, v liž se kolem r. 1890 setkávaly dvě rrÍvoiové vlny
nové slovesné tvorb5 realistická a natualistická ptÓza i básně mladého
A. Sovy a J. s. Macbara. Ieště po letech vzpomínď Machar s rictou na
Šimáckovu odvahu ,,probíiet se k cílrlm, iež si u nás nikdo nepostavil, a jíti

k nim cestami nďlapanfmi... (IprostÍed 90. let se Šimaček dostď s mladjmi
spisovateli (napi. se Šaldou a Sovou) do konfliktu. Generačního sporu se
ričastnil na straně,,starrch.., po zániku Světozoru r. 1899 vedl jeiich časo-
pis Zoon; od r. 1900 byl divadelním referentem Národní politiky. Zerrše|
v Praze 12.2.19L3.

Jeho literární počátky jsou ve znamenl verše' kterj,pňipomlná J. Vrchlic-
kého a Sv. Čecha a hledá svou originalitu v žánrovfch sociálrrích kresbách
a v rivahách o chudém lidu' kterj' se má těsněji piimknout kv|asti(Z kroniky
chud ch,1885). Literární jméno si Šimaček získal',cukrovarskÝmi obrázky..
(v knihách Z opuštěn ch mist, t887; U žezačeh, 1888; Dzše toudrny' t894).
V nich si piedsevzal objevit dosud neuznávanou a nepoznanou poetičnost
továrního prostŤedi, dělníka a ieho duše. Prostňedí zpodobuje pŤevážně
v epizodick 'ch postavách' které zdeformovala a pustoší dŤina, bída' spole-
čenská bezprávnost, kočďka' nevyléčitelné choroby. Za hlavll postavy
svfch pťíběhri pak volí dělníky' kteŤí zosobiiuií pŤednosti a lidské hodnoty
svého stavu. V nich často vzniká konflikt mezi prací v továrně a posláním
v rodině. V povídce Duše toodrny je toto napětí nadsazeno, továrna se pÍo-
jevuje iako živá bytost' ktetá neodolatelnou mocí poutá člověka' jenž se jÍ
zaslíbil. Veselá, bystrá, nespoutaně vášnivá Batka Fisterová pňilnula
k cukrovarskému světu v dětskfch letech, kdy tam našla ritočiště proti
bez těšnému domovu. Jeií oddanost továmě se později postaví jako osudo.
vá síla mezi ni a mezi zájem jeil mladé rodiny, muže a dítěte. Na tajné
nočaÍ návštěvě milfch míst v cukrovaru pŤistihne poblouzenou Barku její
muž; kolize mezi rodinou a továrnou skončl Barčinjm sebevražednÍTn
skokem do rozjetého stroje. NapětÍ mezi postavením ženy v rodině a mezi
její touhou vykonávat dělnickou práci sleduje také povídka Manželé Strou-
haloai a z n1 vycházející hra .Soár malllch lidí (1890). Dobie situovan1!' nad-
topič se ožení.se svou první láskou, ovdovělou matkou fi mďfch dětí.
Dvakrát se jejich svazek málem rozbije o pňedsevzetí Strouhalkn Že bude
jako tovfuní dělnice živit své děti sama, a o Strouhalirv odpor. Strouhal
najde ideální vj'choďsko v tom' že pronajme malé hospodáfství a péči
o ně svěňí své ženě. Ta však už mezitím upustila od tovární práce, když si
uvědomila nevybíravost spoludělníkťr, kre-Ěí iÍ děiďi .miiostné náwhy,
a kdy stanuta naci mrtvolou Hladíkové, která pro samou dŤihu z:.;rati|a
smysl pro domov i pro děti. Hru uvedlo Národní divadlo a strhl se o ni boi
v hledišti i v kritice. ,,Celkovj' rispěch hry byl vellr. , složen isa ovšem z do-
jmťt nejrťrzněiších'.. napsal po premiéie recenzent Národních listťr. ''}ed-
notlivci v obecenstvu, dámy slabšlch nerv zvedaly se mezi hrou ze svfch
sedadel a opouštěly mezi pňedstavením hlediště... Sociálně demokratickf
tisk naopak vítď Šimáčkovu hru jako podporu svého politického snažení.
Do vjvoje naturalistického dramatu se Svět mďfch lidí zapsď uvolněnou
stavbou' pokusem vytvoŤit poutavou hru sestaveďm drobnfch žánrovÍch
vj'jevťt' jeiich vzájemnou koďrontací a stupl1ováním.

Později se Šimáček beletrista a dramatik zaměfil pčevážně na látky z měš-
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k svéEu učiteli. S Tylen má také spotečnf sklon k sentimentalitě a mo-
ralizování' Nejvlrazněji se to projevilo v obou vážnfch hrách Šamberko-
vfch o nfuodních buditelích, Josef Kajet n Tyl (L882) a Karel Hazlllčeh
Borasbj (1884).

S typerrr vídeřské litlové frašky sptljuje Šamberka hlavně ietio snaha
o pÍímj'' herecky cít.!nÝ kontakt s publikem pomocí motivťr a narážek
aktuál'tg5 dobově, popčípadě mistně. Již ďalog je proto stavěn tak' aby
herci unoŽĎoval takovj'kontakt ještě rozvíiet a neustále oživovat vtipnjrni
improvizacemi (dobovjmi naráž.kami). Podobnou firnkci mívďy v ieho
hrách i písně, takzvané kuplety' iež bÍvaly aktuálně obměůovány. Na Živé
problémy společenské, kultuÍní nebo politické poukazuje velká část Šam-
berkovy worby iiŽ svlni náany, napč. Boucharon (1866)' SednašedesdtltIci
(prem. t870), Soatojanskd pouť (prem. L868)' Dizladelni olak (1884)'
Éra Kubdnkova (1886). Trvalejší rispěch měly jeho pražské lokálni frašky,
zejména Palackého tžíitt 27 (188a) a Podskattik (1882), v nicM Šamberk
zachytil nejlépe atmosféru iemeslnické a lidové Prahy.

Z francouzské společenské komedie se Šamberk naučil promyšlené kom-
binaci komickÍch situacÍ a dovednému rozvíjení ápletky pomocí pčekva-
pivfch zvrat děie' iako je to napč. ve hče Bldzinec o proním poschodl
(pren. 1867). Nejzdaiileiším jeho dílem tohoto typu a paffně i neilepší ieho
veselohrou vtrbec je Jeihnfuté pŤihtizdní (pren. l88l) s vtipně rozehráva-
nou ápletkou: V domě Voborského se po pěti letech opět scMzejí pčátplé,
ktďí se navzÁjea zavázali slibem, že se nikdy neožení; hostitel se usilovně
pokouší pŤed nimi zatajit, že sám již slib porušil a je žaat, avšak po mnoha
komichÍch zvratech stejně vyide nakonec pravda najevo.

Matěi Anastazia Šimáček
/ t860-19r3/

Autor žánrovfch obrázkrl, romántl a dramat ze života cukrovarskfch
dělníkŮ' z prostÍedí měšťanského a uměleckého.

Naroďl se 5, 2. 1860 v Praze. Po lakubu Arbesovi je to další spisovatel'
kterf v literárnÍ práci těžil ze svého technického vzděláď a zaměstnánl
(yystudoval českou reáku a na technice chemii'v letech 188l-84 pťtsobil

iako adjunkt ve venkovskj'ch cukrovarech). Roku 1884 ho strj'c' nakladatel
F. Šimáček, pověfil Ťízením Světozoru. Jeho ásluhou se rodinnf obrázkovf
časopis stal tribunou, v nLž se kolem r. 1890 setkávaly dvě rrÍvoiové vlny
nové slovesné tvorbn realistická a naturalistická pt6za i básně mladého
A. Sovy a J. s. Machara. Ještě po letech vzpomínď Machar s ctou na
Šimáčkovu odvahu ,,probíiet se k cÍlr)m, jež si u nás nikdo nepostavil, a iíti
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k nim cestami nďlapanfmi... Uprostčed 90. let se Šimáček dostal s mladfmi
spisovateli (napň. se Šatdou a Sovou) do konfliktu. GeneračnÍho sporu se
iičastnil na straně,,starfch.., po zániku Světozoru r. 1899 vedl |ejich časo-
pis Zaon; od r. 1900 byl divadelním referentem Národní politiky. ZemŤel
v Praze 12.2. 19t3.

Jeho literárrrí počátky jsou ve znamenÍ verše, kter1|' pÍipomlná J. Vrchlic.
kého a Sv. Čecha a hledá svou originalitu v Žánroqi'ch sociálnich kresbách
a v rivahách o chudém lidu, lrterÍ' se má těsněji pčimknout kv|asti(Z kroniky
chud ch,1885). Literární jméno si Šimaček získal,,cukrovarskÍmi obrázky..
(v knihách Z opuštěnllch mist, |887 i U Ťezaček' 1888; Dzše toodrny' 1894).
V nich si pťedsevzal objevit dosud neuznávanou a nepoznanou poetičnost
továrního prostŤedí, dělníka a jeho duše. Prostčedí zpodobuje pŤevážně
v epizodick ch postavách, které zdeformovala a pustoší ďina' bída' spole-
čenská bezprávnost, koňďka, nevyléčitelné choroby' Za h|avnl postavy
svfch pŤíběhir pak volí dělníky' ktečí zosobiiuií pčednosti a lidské hodnoty
svého stavu. V nich často vzniká konflikt mezi prací v továrně a posláním
v rodině. V povídce Duše twdrny je toto napětí nadsazeno, továrna se pro-
ievuje jako živá bytost' lterá neodolatelnou mocí poutá člověka' jenž se jí
zaslíbil. Veselá, bystrá, nespoutaně vášnivá Barka Fisterová pŤilnula
k cukrovarskému světu v dětsk ch letech, kdy tam našla ritočiště proti
bez těšnému domovu. JejÍ oddanost továrně se později postavl jako osudo-
vá síla mezi ni a mezi zájem jejl mladé rodinn muže a ďtěte. Na tajné
noční návštěvě milfch míst v cukrovaru pŤistihne poblouzenou Barku její
muž; kolize mezi rodinou a tovfunou skončí BarčinÝm sebewaŽednfm
skokem do rozjetého stroje. Napětí mezi postavením ženy v rodině a mezi
její touhou vykonávat dělnickou práci sleduje také povídka Manželé Strou-
halovi a z ní vycházející hra Soál malllch lidí (|890). Dobče situovanf nad-
topič se ožení se svou první láskou, ovdovělou matkou čtyč maljlch dětí.
Dvakrát se jejich svazek málem rozbije o pÍedsevzetí Strouhalky, že bude
jako tovární dělnice Živit své děti sama, a o Strouhalirv odpor. Suouhal
najde ideální vfchoďsko v tom, že pronaime malé hospodáiství a pé6
o ně svěčí své ženě. Ta však už mezitím upustila od tovární práce, kdvž si
uvědomila nevybíravost spoludělníkťr' k.teÍí jt děiaii miiostné návrhy,
a kdy stanuta nad Ínrtvolou Hladíkové, která pÍo samou dŤitru ztratila
smysl pro domov i pro děti. Hru uvedlo Národní divaďo a strhl se o ni boj
v hleďšti i v kritice. ,,Crlkovf rispěch hry byl velk1, složen jsa ovšem z do-
imťr neirťrznějšíc\.. napsal po premiéie recenzent Národních listťt. ,,Jed-
notlivci v obecenstvu, dámy slabších nervtl zvedaly se mezi hrou ze svj'ch
sedadel a opouštěly mezi piedstavením hlediště... Sociálně demokratickf
tisk naopak vitď Šimáčkovu hru iako podporu svého politického snažení.
Do vfvoje naturalistického dramatu se Svět mďÝch lidí zapsal uvolněnou
stavbou, pokusem vytvočit poutavou hru sestavením drobnfch Žánrovfch
v!'jevťr' jeiich vzájemnou koďrontací a stupllováďm.

Později se Šimáček beletrista a dramatik zaměťil pťevážně na látky z měš-
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éanského prostiedí (romány otec, t888; Soětla minulosrz, 1897-98), velmi
často se zabfva| osudy malíťtr a sochaňťr a jejich svárem mezi životem
a tvorbou (romríny Štěstí, t889i Dvojí ttiska, l89t; Chci žít, l9o5., dtama
Jinj ozduch, 1894). Uznalé, až piecerlujícÍ hodnocení uvedenj,ch prací
mnohonásobně piekonal rispěch di|a Ze zdpiskťl phil, stud. Fil'ipa KoŤtnka.

Pod tímto názvem vyšlo v l. |893_97 pět knížek prÓz, spojenj'ch hlavně
osobou vyprávěče Filipa Koiínka. }e to chudf mladík, kterj' po maturitě
v Hradci Králové pÍtc}'tázi studovat filozofii do Prahy. IJchází se o pomoc
u pťíbuznj'ch, je soukrorrrjm učitelem, a tak poznává rodinné poměry
u stčedoškolského profesora, uzenáŤe, vysokého státního ričedníka atd.
V první knize Zápiskťr se Filip Kočínek projevuje jako beďivf pozorovatel,
kter! zaznamenává každf nezvyklj'tÓn sledované osoby, každou obměnu
jejího gesta a mimiky a pomocí těchto pťízrrakťr proniká do nezjevnj'ch,
nejednou vlastně utajovanjlch životních souvislostí a strastí svj'ch postav.
Tak si postupně vybavuje povahy, které dovedou trpělivě nést nějaké pňí-
koňí a skrjvat je pied světem. Profesor matematiky Harapát aŽ do své
nenadálé smrti tají trjlzeĚ nad zradou a vydíráním milované Ženy i svou
nemajetnost (Líoanečky sleětry R zi)i stará vychovatelka setrvává z ohledu
na děti v domácnosti uzenáŤe, kde se s ninezacbáz! šetrně a kde se Ýšechny
vztahy hodnotí poďe toho, co mohou vynést (U Žehur ), S tím, jak autor
v pozdějších knihách Zápiskťr uváď svého vyprávěče Koňínka na pťrdu
velkfch dobodch problémťr, Koiínkova diívější bezprostiednost ustupuje
kazatelskému horlenÍ a mentorovánl, jehož osten se obrací také proti gene-
raci let devadesátj,ch. V povídce Chamradina si Koťírrek vede jako ideov$
odpťrrce odnárodĎování a protivník názoru, že slabf českj' národ je v bez-
nadějném ripadku. Kočínkova dtrvěra v národ je ovšem plna sentimentální
pÓzy a ritěšnfch pčedstav o relativním pokroku. - Zápisky vydával Šimaeek
pod pseudonymem Martin Havel. Touto anonymitou dováděl do dirsledku
pŤedstavu naturalistické poetiky (oapÍ. Zolovy), že autor má bjt nepŤíto-
men v tom' o čem jeho dílo vypovídá, že má bjt pouze jakfmsi nástroiem
pfostňedkuiícim zázaam obiektivnÍ skutečnosti.

Rozdíl mezi tím, jak se v Zápisc(ch projevuje Filip Koiínek jako pozo-
tovatei, a jai< v7stupujs lakožto kritik i ideolog, charaktarizuje nepŤímo
i osobnost M. A. Šináčka. Také jeho síla tkvěia v bezprcstšedním, ,,obje-
vujícím.. pozorováď a citlivém pronikání od viditelného k sotva postiži-
telnému. Naproti tomu nejspomější v ieho díle jsou velké koncepce a tiva-
hn které měly ctižádost mluvit k naléhavě ďskutovanlíIm problémťrm dne
i k otázkát nadčasov m. Šimečkriv vfzrnal, spočívá v tom, že rozšíčil
látkov obzor české literatury, že zkoušel nové technické postupy a se znač-
nou vynalézavostí uplatlioval ve svém díle snad všecky záktadní teze dobo-
vého naturalismu. Když se s mladším K. Matějem Čapkem Chodem oslo-
vovali navzájem ,,Soutnatěji.., bylo to nejen vtipné - vystihovďo to také
sourodost a návaznost jejich literární práce.

Josef Karel Šteitrar
/ t86+-79I+/

Prozaik, jeden z rePrezéntantrl generace 90. let; v jeho povídkách
i románech, psanfch emocioná|ně silně zabarvenfm iazykem'
se prolíná natura!istickf drsnf pohled na život s ieho symbolizováním
a mytizováním; má zdrlraznit spisovatelovo pňesvědčení na|ézaiiei
v boji o život a pozděii ve zlu základní princip, jenž ovládá jednání
člověka a dění v pÍírodě.

J. K. Šleihar se narodil 14. l0. 1864 ve Staré Pace v Podkrkonoší.
Vyrustal v pÍostčedí písmáckého hloubání, jež vfznamně zapťrsobilo na je-

bo vážn]|y vztah k životu i na jeho uměIecké dílo. Po maturitě na reálce

v Pardubicích počď r. 1881 studovat chemii na praŽské technice, ale studia
nedokončil. Jeho dďší život je pozaamenán málo rispěšnou snahou o existen-
črrí zakotvení a ktidnÝ rodinnf život. Po krátkém období, kdy pracoval

iako riiedník v cukrovaru' se vrátil do Podkrkonoší, kde od r. 1895 se poku-

sil samostatně hospodďit na statku v Dolní Kalné. Rodirrné a finanční
potíže ho však pňinutily vzdát se hospodaiení. Vfchodisko nďeá v uči-
ielském povolríní. Učil nejprve na obchodní škole v Hradci Králové (od

r. 1901), pozděii v Kolíně a od r. 1907 v Praze. Tam také zemiel 4.9, L9I4.
7-ák|adnt složku Šleiharova díla tvoií drobné povídky, z nicM autol

vytváťel kniŽní soubory (Dojmy z pÍtrod,y a společnosti, L894; Co žitlot
opomíjí' L895; Ztitiši, 1898., Temno, L9o2' ai.). PievaŽuií v nich zázaamy
doimu, iakoby bez určitého kompozičního záměru a také bez souvislého
děie, volně čazené detďlní postčehy. Většina z nich ie soustieděna k jedi-

nému okamžiku nebo má svťri vrchol v momentu ustrnutí' kdy se pod pči-

valem fyzické či duševní bolesti vynoiuje ve vědomí do sebe zhrouceného,
schouleného člověka pňedtucha katastrofy. Společenskou kritičností Šlqnar

v nich navazrrie na žánrové obrázky Nerudovy, ide však dál než on ve svém

estetickém radikalismu, ve vyhrocování kontrastťr a v i<arikatÚrní deforn.aci
obrazu, která se v některfch pozdějších pracích stává až samo čelnou ma-
njrou postrádající pťrvodní invenci. vzniká tak obraz světa jako sociálrího
pekla, neboť společenskj'Život situovanf zpravidla do venkovského a to-
varnftro prosďidi rodného Podkrkonoší je pro Šlejhara jedinÍm hr{rznjm
dokladem vlády násilí, vykoŤiséování, chaosu a z|a, jimŽ jsou pohlcovány

všechny kladné piirozené životní hodnotn piedevším láska. V kontrastu
k tomuto oďidštěnému socirílnímu světu se ocitá - ovšem s mnohem menší
konkrétností - svět pŤírodní harmonie, zeiména pak svět živočišnf'. Zvíie
je u Šlejhara postaveno na roverl člověka a naopak. Typickfm spisovatelo-
v m motivem, jenž se objevil už v ieho první vj'znamné prÓze Kuže me.
lancholik (1889), je paralela mezi trpícím člověkem a zvíietem. To, co je

sjednocuje, je podle autorova mínění jejich živočišnost' to znamená jejich

smÍtelnost. Ve své smyslnosti, živočišnosti je č|ověk spojen se zvíŤetem
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éanského prostiedí (romány otec, t888; St.lětla minulosri, 1897-98), velmi
často se zabfva| osudy malíťtr a sochaňťr a jejich svárem mezi životem
a tvorbou (romríny Štěstí, t889 i Dvojí ttiska, t89|; Chci žít, t9o5; dtama
Jinj vzduch,1894). Uznalé, až pťecerlujícÍ hodnocení uvedenj,ch prací
mnohonásobně pŤekonal rispěch di|a Ze zdpiskťl phil, stud. Filipa KoŤtnka.

Pod tímto názvem vyšlo v l. |893_97 pět kníŽek prÓz, spojen1ich hlavně
osobou vyprávěče Filipa Koňínka. }e to chudf mladík, kterj' po maturitě
v Hradci Králové pÍtc}'tázi studovat filozofii do Prahy. IJchází se o pomoc
u pťíbuznj'ch, je soukrorrrjm učitelem, a tak poznává rodinné poměry
u stčedoškolského profesora, uzenáŤe, vysokého státního ričedníka atd.
V první knize Zápiskťr se Filip Kočínek projevuje jako beďivf pozorovatel,
kter1i' zaznamenává každf nezvyklj' tÓn sledované osoby, každou obměnu
jejího gesta a mimiky a pomocí těchto pčízrrakťr proniká do nezjevnj'ch,
nejednou vlastně utajovanj'ch životních souvislostí a strastí svj'ch postav.
Tak si postupně vybavuje povahy, které dovedou trpělivě nést nějaké pňí-
koňí a skrjvat je pied světem. Profesor matematiky Harapát až do své
nenadálé smrti taií trjlzeĚ nad zradou a vydíráním miIované Ženy i svou
nemajetnost (Líoaneěky slebry R zi)i stará vychovatelka setrvává z ohledu
na děti v domácnosti uzenáŤe, kde se s ninezacbázl, šetrně a kde se Ýšechny
vztahy hodnotí poďe toho, co mohou vynést (U Žehurú), S tím, jak autor
v pozdějšich knihách Zápiskťr uváď svého vyprávěče Koňínka na ptrdu
velkfch dobodch problémťr, Koiínkova dŤívější bezprostčednost ustupuje
kazatelskému horlení a mentorování, jehož osten se obrací také proti gene-
raci let devadesátj,ch. V povídce Chamradina si Koťírrek vede jako ideov$
odpťrrce odnárodĎování a protivník názoru, že slabf českf národ je v bez-
nadějném ripadku. Kočínkova dirvěra v národ je ovšem plna sentimentální
pÓzy a ritěšnfch pčedstav o relativním pokroku. - Zápisky vydával Šimaeet
pod pseudonymem Martin Havel. Touto anonymitou dováděl do dirsledku
pčedstavu naturalistické poetiky (napÍ. Zolovy), že autor má bjt nepŤíto-
men v tom' o čem jeho dílo vypovídá, že má bjt pouze jakfmsi nástrojem
pfostňedkuiícím záznam obiektivní skutečnosti.

Rozdíl mezi tím, jak se v Zápisckch projevuje Filip Koiínek jako pozo-
tovatei, a jai< vystupujs lakožto kritik i ideolog, charaktarizuje nepŤímo
i osobnost M. A. Šináčka. Také jeho síla tkvěia v bezprcstšedním, ,,obje-
vujícím.. pozorováď a citlivém pronikání od viditelného k sotva postiži-
telnému. Naproti tomu nejspomější v ieho díle jsou velké koncepce a tiva-
hn které měIy ctižádost mluvit k naléhavě ďskutovanlíIm problémťrm dne
i k otázkán nadčasov m. Šimečkuv vlzrnat spočívá v tom, že rozšíčil
látkod obzor české literatury, že zkoušel nové technické postupy a se znač-
nou vynalézavostí uplatlioval ve svém díle snad všecky základní teze dobo-
vého naturalismu. Když se s mladším K. Matějem Čapkem Chodem oslo-
vovali navzájem ,,Soutnatěji.., bylo to nejen vtipné - vystihovďo to také
sourodost a návaznost jejich literární práce.

Josef Karel Šteitrar
/L864-tgL+/

Prozaik, jeden z rePrezentanttl generace 90. !et; v ieho povídkách
i románech, psanfch emocionátně silně zabarvenfm jazykem'
se prolíná naturalistickf drsnf pohled na život s ieho symbolizováním
a mytizováním; má zdrlraznit spisovatelovo pÍesvědčení na|ézaiieí
v boji o život,a pozděii ve zlu základní princip, ienžov|ádá jednání
ělověka a dění v pÍírodě.

J. K. Šleihar se narodil 14. 10. 1864 ve Staré Pace v Podkrkonoší.
Vyrťrstal v prostčedí písmáckého hloubání, jež vlznamné zaptrsobilo na ie-
bo vážrr! vztah k životu i na jeho umělecké dílo. Po matuxitě na reálce
v Pardubicích počal r. 1881 studovat chemii na pražské technice, ďe studia
nedokončil. Jeho další život je poznamenán máo spěšnou snahou o existen-
črrí zakotvení a klidnÝ rodinnj'život. Po krátkém období, kdy pracoval

iako riiedník v cukÍovaru' se vrátil do Podkrkonoší, kde od r. 1895 se poku-

sil samostatně hospodďit na statku v Dolní Kahé. Rodinné a finančnl
potíŽe ho však pŤinutily vzdát se hospodaŤení. Vfchoďsko nalezl v uči-
tďském povolání. Učil nejprve na obchodní škole v Hradci Králové (od

r. l90l), pozděii v Kolíně a od r. 1907 v Praze. Tam také zemŤel 4.9.I9L4.
ZákJadnt složku Šleiharova díla tvoŤí drobné povídky' z nicM autor

vywáÍel kniŽď souboty (Dojmy z pŤírody a společnosti, t894; Co žioot
opontjt, 1895; Ztitiší, L898i Temno, l9o2' ai.). Pčevažuií v nich zázaamy
doimrl, iakoby bez určitého kompozičního záměru a také bez souvislého
děje, volně čazené detailní postňehy. Většina z nich ie soustieděna k jedi-

nému okamŽiku nebo má svÍri vrchol v momentu ustrnutí' kdy se pod pŤí-

vďem fyzické či duševní bolesti wnofuie ve vědomí do sebe zhrouceného,
schouleoého člověka pčedtucha katastrofy. Společenskou kritič:rrostí Šte'nar

v nich navazuje na žánrové obrázky Nerudovy, jde však dál než on ve svém

estetickém raďkalismu, ve vyhrocování kontrastir a v karikatirrní defornaci
obtazu, která se v některjlch pozděiších pracích stává až samo čelnou ma-
njrou postrádající pťrvodní invenci. Vzrriká tak obraz světa jako sociálního
pekla, neboť společenskj,Život situovanj'zpravidta do venkovského a to-
ua*t'o prostň;di rodného Podkrkonoší ie pro Šlejtrara iedinÝm hrirznjm
dokladem vlády násilí, vykoŤisťování, chaosu a z|a' jímž jsou pohlcovány

všechny kladné piirozené Životní hodnoty, piedevším láska. V kontrastu
k tomuto odlidštěnému socirílnímu světu se ocitá - ovšem s mnohem menšI
konkrétností - svět piírodní harmonie, zejména pak svět živočišnf. Zvíie
je u Šlejhara postaveno na roveĚ člověka a naopak. Typickfm spisovatelo-
vjm motivem, jenž se objevil uŽ v jeho první v1iznamné pt6ze Kuíe me-
tanchotik (1889), je paralela mezi upícím člověkem a zvíietem. To, co ie
sjednocuje, je podle autorova mínění jeiich Živočišnost, to znamená ieiich
smrtelnost' Ve své smyslnosti, živočišnosti je člověk spojen se zvíňetem
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ze srnrti' touhou uniknout jL, pÍežtt, z}.rátka puden sebeáchovy.

Ten ho pak vede až k bezohlednému boii o ávot, v němŽ není mÍsto pro
slabé' v němž násilí a z|o vítézÍ nad trpnou dobrotou.

Podobně |ako povídky i Šlejharovy románové prÓzy se vyznačují malou
dějovostí; nejsou proto romány v tom smyslu' iak isme zr.yklí je chápat,
tj. iako vyprávěnÍ s rozvinutjm dějem, vytváŤeiícím v širokém áběru ucelenf
obraz světa. Prvni z těchto román{r Pekto (|9O5), na jehož koncepci měly
nepochybně vliv pasáže z Dantovy Božské komedie, je pčevážně lyrické líče-
ní jednotlivfch pracormích oddělení velkého cuktovaru, iimiž prochází
pŤi kontrolní obchfrzce ristiední postava' která pouze pasívně, byť se zrrač-
nou vnímavostí a citlivostí, zaaamenává své doimy z všaw zindustrializo-
vané práce. Román pak wcholí a zátoveÍt se uzavírá milqgtngrr scénou
pojatou symbolicky jako vykoupenl z hrťtz života.

DruhÍ z Šlejharovfch románir Lípa (I9O8) má zase povahu spíše dra-
matickou (autor se také bezrispěšně pokoušel o drama); ie to vlastně do
několika dějswí áuštěnf konflikt dravé lidské touhy po Eoci' pčedstavo.
vané mladjm ncionalistickjn agrárníkem Stuchlíkem, s pasívním světem
lásky a bezmocného soucitu, jejž pÍedstavujg g1atomilg|Í sedlák Kučera.
Ohniskem konfliktu je věkovitá lípa, monumentální symbol pňirozeného
Života, kosmického íádu, v něnž je dáno člověku žít v symbiÓze s věcrni
a wíÍaty. Bezohlednf Stuchlík ve své vykoiisťovatelské touze podeme lípě
koňeny a zároveĎ tímto surovlm činen pňivoď smÍt staÍého Kučery.
Zpírsobené zlo ie však v ávěru díla pomstěno boučÍ rozhněvanj'ch ávlri,
které vywátí zmrzalg1qg, ok!ďtěnou lípu a ta ve svém pádu zničÍ Stuchlí-
kfrv statek. V románu se vjmaě proievuie spisovateltrv sklon k statičnosti
iednotlivÍch motivÍr. Charaktery postav jsou piedem dánn isou nepro-
měnné (zlf Stuchllk, dobrj'Kučera) a obdobně pŤedurčeno je i prostÍeď,
v němž se tyto povahy sďetávají, nebo lépe - v němž násilí vítězí nad sla.
bostí a bezmocí lásky. Konuast sfly a slabosti, násilí a utrpení tvoťí ví:bec
základní schéma Šteiharov!.ch plÓz.

Podo.ou volné kaleidoskopické mozaikn ostatně pŤíznačnou i pro autoro-
vy povídky, má tietí román Vraždění (l91o), jenž je sietězením několika
epizod zarámovanfch v pfÍběhu o utrpení dvoiice starfch venkovanťr
a pointovanfch několikerou smrtí rťrznfch typťr',,uraženfch a poníženj'ch..,
které hubí lidská bezohlednost a srrrovost.

Svět všedního boie o život ie světerrr zloby, světem ošklivosti a smrtelné
agÓnie, ieiž symboIizuje charakteristickÍ rudí ,,pekelnj'.. šerosvit zapada-
iícího slunce. Štepartv pohled !a iedné stÍaně s neb1fvďou ostrosť a vf-
Íazností obnažuje v apokal}ptické nadsázce tuto hrÍrzu a zlobu smyslového
života. Na drrrhé straně usiluje se povznést nad tuto mětenou vÍavu, pie-
konat ji vizí duchovní harrrronie. odvrat od světa do nitra však nepŤináší
toužené uklidnění, spisovatel nenÍ s to si pÍedstavit pevné obrysy určitého
pozitivního ideáIu (tam, kde se o to pokusil, jako ďeba v Lípě, zťrstal
omeze! na pouhou staromilskou retrospektivu patriarchální ídyln jejiž

nenáwatnost si sám dobie uvědomuie). Zťrstává mu ien nejasné tušení
taiemného kosmického Íádu, osudově určujíclho dění' ávot i smrt, tušení'
ktefé ovšem je spÍše kacíistyím než náboženskou virou.

vÝÍazně charakterizující složkou Šleiharova díla je jeho jazyk. Ve slovní.
ku se vyznačuie napětím mezi slovy vypjatě spisor:njmi až básďcky ar-
chaick mi (uznf, strašnj'), popŤípadě rrovotvaÍy (sápač)' a meá vulgaris-
my (ožralf) nebo hovorovjni ďalektismy (brfknout' poucat' kucnouch).
Také po stÍánce syntaktické lze v jeho prÓách sledovat napětí mezi složi-
tfmi větnfmi konstrukceni' pňíznafojmi pro spisormou' literární vrstyu
íeči (napň. četné pÍechodniky)' a mezi ďektivní bezprosďedností většiny
ďalog (užívání nadávek). PŤiznačDé je dále i to, že v Šlejharovych prÓ-
ách se jen zčídka obievují ďďogické pasáže, že v nich pievládá vyprávěnl.
To ovšem zase nemá charakter kiidného' neosobního popisu dění a okol-
ností, nfbrž ie enocionálně vzrušené, promísené vstupy v1právěče' jeho
vlastnlmi rivahami a poaámkami někdy pÍíno adresovanjni čtenáči. To
vše dává Šleinarove ďkci povahu vaušené.ho projevu silně citově angažo-
vaného, v němž se epická objektivita sváŤÍ s lyrickou ričastností, odosobně.
nf popis s osobní rivahou a líčenírn. Takováto směsice lyrického a epického
pťrsobl na první pohled |ako nedostatek slohové jednotn někdy dokonce
vytváŤí dojem jazykové neobratnosti. te to však jen zdání, neboť iazyková
složitost má své funkční oprávnění právě v kontrasnr povznesené, exalto-
vané a odosobněné dikce básnické a všední až vulgární dikce iednotlivfch
postav.
. Šlejbarovo dílo se vpojuie nejen do duchovního prosďeď české literatury
90. let, ďe ároveĎ v domácÍm prosďeď specifikuje umělecké tendence
pŤiznačné pro soudobou modeml evropskou prÓzu, totiž syntézu naturalis-
mu a symbolismu. Šlejharírv symbolismus má ovšem blíže k naivnlnu
vizionáŤství lidového ďověka než k rafoovanosti ápadnÍ prÓzy. }e vlrazen
lrize hodnot, kterou prošla celá generace 90. let pod tlaken rozporÍr spole-
čenského živoa a která nabyla u Štejlara až groteskně monummtálď po-
dobn ďe zároveĎ i vfrazen zoďďswí nad ztrátou pozitivního ďe a vf-
choďska k jejímu pÍekonání. V tomto smyslu ie Šleiharova ptinavfnam-
nfm historickfm dokumeot"'n duchormího života 90. let i tn'ďfrn svě-
dectvlm ápasu g rrmt|ecftd hodnoty v krizové době.

Alois Voitěch ŠmilovskÝ
/ t837-1883/

Autor románrl'a povÍdek z maloměstrkého a venkovského
prost cd|; často kladl dúraz na Po3tavy r ustá|cnfm' pevně
zformovanfm životním postojem a morá|nÍm obzorem.
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hrťrzou ze sruti' touhou uniknout jL, p ežtt, &átka puden sebeáchovy.
Ten ho pak vede až k bezohlednému boji o ávot, v němž není místo pro
slabé, v němž násilí a zlo vitězi nad ttpnou dobrotou.

Podobně jako povídky i Šle;harovy romáaové prÓzy se vyznačují mďou
dějovostí; nejsou proto romány v tom smyslu, iak jsme alyk|i je chápat,
tj. jako vyprávění s rozvinutjm dějem, vytváčeiícím v širokém záběru ucelen
obraz světa. První z těcbto románi Peklo (1905), na jehoŽ koncepci měIy
nepochybně vfiv pasáže z Dantovy Božské komedie, je pčevážně lyrické líče-
ní jednotlivi'ch pracormích oddělení velkého crrktovaru, jimiž ptocházl
pŤi kontrolní obchrizce ristčední postava' která pouze pasívně, byé se znač-
nou vnímavostí a citlivostí, zanamenává své dojmy z vĚaw zindustrializo-
vané práce. Rorrán pak vrcholÍ a zároveĎ se uzavítá milostnou scénou
pojatou symbolicky jako vykoupent' z hrttz života.

DruhÍ z Šlejharovfch románťr Lípa (l9o8) má zase povahu spíše dra-
matickou (autor se také bezrispěšně pokoušel o drama); je to vlastně do
několika dějství áuštěnf konflikt dravé lidské touhy po moci, pčedsta o-
vané mlad1m racionalistickjm agtárníkem Stuchlikem, s pasívním světem
Iásky a bezmocného soucitu, jejž pŤedstavuje staÍomilskÝ sedlák Kučera.
Ohniskem konfliktu je věkovitá lípa, monumentálď symbol pňirozeného
života' kosmického íádu, v němŽ je dáno člověku žít v symbiÓze s věcmi
a zlriÍaty. Bezohlednf stuchlík ve své vykočisťovatelské touze podetne lípě
koťeny a zároveĎ tímto surovlm činem pňivodí smrt starého Kučery.
Zpťrsobené zlo je však v ávěru dfla pomstěno boďí rozhněvanj.ch ávlťr,
kteÍé vyvfátí zrnrzačenou, okleštěnou lípu a ta ve svém pádu zniči Stuchlí-
kťrv statek. V románu se vjrazně proievuje spisovatelriv sklon k statičBosti
iednotlivfch motivťr. Charaktery postav jsou pŤedem dány, jsou nepÍo-
měnné (zlf Stuchlík' dobrf Kučera) a obdobně piedurčeno je i prostŤedí,
v němŽ se ťyto povahy sďetávají, nebo lépe - v němž násilí vítězí nad sla-
bostí a beznoocí lásky. Kontrast síly a slabosti, násilí a utrpení tvoňí vrfbec
ákladní schéma Šleiharovfch prÓz.

Podo.ou volné kaleidoskopické mozaiky, ostatně piíznačnou i pro autoro-
vy povídky' má tietí román Vraždění (l91o)' jeů je sietězenín několika
epizod zarámovanfch v pŤíběhu o utrpeď dvoiice starj'ch venkovanťr
a pointovanj'ch několikerou smrtí rťrznjlch ťypťr.,,uražeuj'ch a poniženj'ch..,
které hubí lidská bezohlednost a suÍovost.

Svět všedďho boje o život je světem zloby, světem ošklivosti a smrtelné
agÓnie, iejž symbolizu|e charakteristickf rudf, ,,pekelnj'.. šerosvit zapada-
jícího slunce. Šlejharťrv pohled na jedné straně s neblvďou ostrostí a vy-
raz|ostí obnďuie v apokalyptické nadsázce tuto hrťrzu a zlobu smyslového
života. Na druhé straně usiluie se povznést nad tuto změtenou vťavu, pče-
konat ji vizí duchovní harmonie. odvrat od světa do nitra však nepňináší
toužené uklidnění' spisovatel není s to si pŤedstavit pevné obrysy určitého
pozitivďho ideáIu (tam, kde se o to pokusil, jako tŤeba v Lípě, zťrstal
omezen na pouhou staromilskou retrospektivu patriarchální idyly, ieiíž
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nenávTatnost si sám dobťe uvědomuje). Zustává mu ien nejasné tušení
taiemného kosmického ňádu, osudově určujícího dhí' Život i smrt, tušení'
které ovšen ie spíše kacíÍswim než náboženskou vírou.

VÍrazně charakterizující sloŽkou ŠIe|harova dt|a ie ieho iazyk. Ve slovnÍ-
ku se vyznačuje napětÍn mezi slovy vypiatě spisor:n noi až básnicky ar-
chaickjmi (luzní', ristrašnj.), popiípadě novotvary (sápač)' a mezi vulgaris-
my (ožralÝ) nebo hovoroqfmi ďalektismy (brj'knout' poucat' kucmouch).
Také po stÍánce syntaktické lze v jeho prÓách sledovat napětí meá složi-
tjmi větnjmi konstrukceni, piíznačnjmi pro spisormou, literární vrstvu
čeči (napi. četné pňechodniky)' a mezi afektirmí bezprostiedností většiny
ďalogu (užtv*nt nadáve$. Pčíznačné je dále i to, že v ŠleiharovÍch prÓ-
ách se jen zŤídka objevují diďogické pasáže, že v nich pŤevládá vyprávěnÍ.
To ovšem zase nemá charakter kiidného' neosobního popisu dění a okol-
ností' nÝbrž ie emocionálně vzrušené, promísené vstupy vyprávěče' jeho

vlastními rivaharri a poaámkami někdy píímo adresovanlmi čtenáči. To
vše dává Šlejharove dikci povahu vzrrušeného proievu silně citově angažo-
vanébo, v němž se epická objektivita sváňí s lyrickou ričastnostÍ' odosobně-
nf popis s osobď rivahou a líčením. Takováto směsice lyrického a epického
pťrsobí na první potrled jako nedostatek slohové iednotn někdy dokonce
vytváff dojem iazykové neobratnosti. Je to však ien zdání, neboť jazyková

složitost má své funkční oprávnění právě v kontrastu povznesené, exalto-
vané a odosobnfué ďkce básnické a všednl ď vulgámi ďkce jednotlivÍch
postav.
. Šle;harovo dílo se vpojuie nejen do duchovníbo prostiedí české literatury
90. let, ale ároveĎ v domácím prosďedí specifikuje umělecké tendence
pÍizrračné pro soudobou moderní evropskou prÓzu, totiž syntézu naturďis-
mu a symbolismu. ŠIejharťrv symbolismus rná ovšen blíže k nďvnímu
vizionáŤství lidového člověka neŽ k rafinovanosti zÁpadsi prÓzy. Je vJmzem
krize hodaot, kterou prošla celá generace X). let pod tlaken rozpor{r spole.
čeoského života a která nabyla u Šle;nara až groteskně monumentální po-
dobn ale zároveĎ i vjmzen zoufalství nad ztrátou pozitivního cíle a vf-
choďska k jeiímu pčekonání. V tomto smyslu ie Šleiharova prÍzav aaa.
njn historickfm dokumentem duchormího života 90. let i trvďjn svě-
dectvím ápasu o umělecké hodrroty v lrrizové době.

Alois Voitěch ŠmilovskÝ
/1837-1883/

Autor románŮ a povÍdek z maloměstského a venkovského
prostÍedí; často kladl dúraz na postavy s ustá|enfm' pevně
zformovanfm životnÍm postoiem a morálnÍm obzorem.
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Vlastním iménem A. Schmillauer. Naroďl se 24. |. |837 v Mladé

Boleslavi, kde měI jeho otec mydláňswí. Matčina záliba v četbě a ve vyprá.
vění pÍíběhri z knížek lidového čtení v něm zanechaty silné dojmy a vzbu-
dily asi první zájem o literaturu. Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi
a v Praze, kde pak na filozofii poslouclral pňednášky z piírodopisu, češtiny,
matematiky a fyziky. od r. 1860 vyučoval na gymnáziu v Klatovech' kde
byl i oblíben m organizátotem kulturně společenského života (založil
pěveckf spolek, pracoval v Měšéanské besedě, počádal divadelní pŤedstave-
ní a koncerty). Kromě četn5?ch cest po Čechách navštívil Německo, Šv:f-
carsko, Itálii, VídeĎ. R. 1873 byl pňeložen na gymnázium v Litomyšli,
kde se pŤátelsky stfkal zejména s mladším kolegou A. Jiráskem. od r. 1877
pťtsobil jako okresní školní inspektor na LitomyšIsku a Poličsku. Zemíe|
v Litomyšli 20.6. |883.

v mládí si Šmilovskj'dobyl uznání básnickfmi textyJ které zhudebĚovali
soudobí skladatelé. Těžištěm jeho díla však jsou povídky a romány, k nimž
bral látky nejčastěji z maloměstského iemeslnického prosďedí, někdy ze
soudobé vesnice nebo ze valábajicich se česk ch statkáňsk ch a prťrmysl-
nickfch kruhťl. Velká část těchto prÓz trycháze|a ve Vlčkově časopisu osvěta
a odpovídala jeho pťedstavě národní Lteratury, podle niž věrné zobrazení
skutečnosti nevylučuje idealizující rysy. ŠmilovskÝ byl piesvědčen, že
literatura má pčedevším poučovat o tom' co prospívá či škodí národu
i jednotlivci. V tomto ohledu vyzdvihoval rozumovou stŤízlivost, praco-
vitost, ryzost charakteru, odsuzoval sobectví a lakotu. Své didaktické a mo-
ralizující snahy a zásady koncentroval v ,,mudroslovnémtománu,, Kmotr
Rozumec (|872). Pokusil se tu vytvoŤit ideální typ muŽe vyztá|é Životnl
moudrosti, kter pomáhá bližním radou i skutkem, avšak místo umělecky
živé postavy vznikl spíš rámec pro čadu podobenství, pňíkladťr ze života,
poučn]ich tivah. obdobn:|' obraz ctnostného a spravedlivého člověka kona-
|Ícího dobro se vrací i v jinfch autorov ch dílech jako jeden z hlavních
tvťrrčích cílťr a nab1ivá někdy věrojatnější a méně strnulé podoby' Takovou
postavou je doktor Sluka z povídky Starohorskll filozof, rozšafnf sedlák
Duha z povídky Pod doškoallmi stiechami i titulrrí hrdinové povídek Srary
oarhaník a Setnik Dťevnickil, V těchto postavách je základní typ obměřován,
a někteňi hrdinové se k ušlechtilosti protrpí teprve pod ranami osudu
(Spdlen Š;mab.

Tam, kde se Šmilovskf dovede oprostit od pňíliš zjevné tendenčrrosti,
uplatůují se zŤetelněji jeho pronikavé pozorovací vlohy, umění povaho-
kresby a žántové drobnomalby. Jeho prÓzy pak dovedně zpodobují všednÍ
život prostfch lidí, zejrrréna z prostŤedí maloměsta s jeho zvláštní atmosfé-
rou, s patriarchálními poměry v ťemeslnickfch rodinách, s ustálen}im
životním stylem, svéráznymi lidskfmi zjevy, se skromnfmi radostmi
i skrytjmi dramaty. Šmilovského metoda je založenana v běru pčíznačn ch
detailťr vnějšího zjevu, gest, mimiky, v1ftokťr a chování postavy, kteÍé ptona-
zují její vlastnosti, duševni rozpoloŽení a vztaby k lidskému okolí, na pro.

měnách humorné a vážrré, někdy až tragické potohy a na promyšleném

stňídání partií dějovÝch, popisnj'ch a dialogickj'ch. Autorova charakteriza-

lní dovednost se někde omezuje na jednotlivé postavy větších děl (farái

cvok 
" 

povídky Nebesa), jinde určuie ráz cďj'ch.prac!, zejména starosvět.

sklch obrázkťr a idylickfch nebo elegickfch piíběhťr. Tak ie tomu v me-

moárovfchRozpt l l ten l lehkapi to ldch,kterévietězc i rodinn chepizod

oživují svět autorova mládí a hlavně postavu jebo osobitého dědečka.

v povidce Jehta (č.1880) z povahopisné mikrostudre organicky vyrťtstá

téáa i děj. Nepatrná piíhoda o zÍtacené a znovu nalezené oblíbené jeble

zchudlého mďoměstského krejčovského mistra Kubáska je podána iako

událost, lrÍerá na chvíli oďese základy hrdinova Života a piedstaví ho jako

j edinečnou individualitu.
Úsili vyobfazit pčíkladnÝ lidskf typ a schopnost Živě, neschematicky

zpodobit postavu se slučují v románě Za ranních ěeruánkút (č. 1875)'

kierf se vymyká svjm historickjm námětem z obvyklého rámce autorova

aila. Jeho děj je vzat z počátkťr národního obrození. V postavách J. Dob-

rovského, kter!'se zotavuie u svého šlechtického pťítele na panství v Chude-

nicícb, a.ta;ného českého braua hajného Mrštiny vywoŤil Šmilovskf dvě

vytazné osobnosti. U Dobrovského je zdťrrazněna vznešenost ducha i lid-

ská prostota a dobrota. Šlechetně se ujímá všech, jimž se kiivdí, ať isou to

milenci Madlenka a František, iemuž otčím brání v lásce, nebo pronásle-

dovanj,vesnickj.chudá,k, ',poctiv'.í/ zloděi.. Hukal. ,,Modrf abbé.. Dobrov-

skf ie tu pojat jako velkj.učenec a humanista, kterj'si je vědom svazkir

s vlastním národem. Na této základně se názorově schází s venkovskjm

písmákem Mrštinou, mužem pčísnj'ch mtavir, kterj, zristal věrnj' vyznání

svÝch pťedktr. Dobrovskj'od něho pňeiímá víru v životaschopnost čes\ ch

tdoví'ctr vfstev a oba se pak společně utvrzují v dtrvěie v lepší budoucnost

nároáa. Na rozvíjení vzájemného vztahu obou starcir, na jejich sbližovriní

a konečném porozumění spočívá dějová osnova díla, které chce pňipome-

nout dva zdroje národního obrození: jednak osvícenství a činnost vzdělanctr

virbec, iednak existenci lidového českého povědomí, jazyka, duchovních

tradic.Tentosmyslnejplněiivyiadfuievrcholrráscénadíla:Dobrovskj'
slouží v troskách kostelíka uprostied pčírody staroslověnskou mši pro lid

z širokého okolí a dává umírajícímu Mrštinovi pčijímat chléb a víno podle

českobratrského zptrsobu.

Václav Šolc
/L838-187tr

Autor epickfch a lyrickfch veršrl, v nichž se osobitě slučovaly
podněty časové s tvrdou sociální zkušeností, s cítěním historickfm

l s trpkfmi zážitky osobními"
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Vlastním jménem A. Schmillauer. Narodit se 24. t. L837 v Mladé

Boleslavi, kde měl jeho otec mydláŤství. Matčina zá|lba v četbě a ve vyprá-
vění piíběhťr z knížek lidového čtení v něm zanechďy silné dojmy a vzbu-
dily asi první zájem o literaturu. Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi
a v Ptaze, kde pak na filozofii poslouchal pŤednášky z piírodopisu, češtiny,
matematiky a fyziky. od r. 1860 vyrrčoval na g1rrnnáziu v Klatovech, kde
byl i oblíben m organizátorem kulturně společenského života (za|oži|
pěveckj.spolek, pracoval v Měšéanské besedě, poňádal divad,elní pňedstave-
ní a koncerty). Kromě četnfch cest po Čechách navštívil Německo, Švf-
carsko, Itálii, Víderl. R. 1873 byl pňeložen na gymnázium v Litomyšli,
kde se pčátelsky stfkal zejména s mladším kolegou A. Jiráskem. od r. l87?
pťtsobil jako okresní školní inspektor na Litomyšlsku a Poličsku. Zemie|
v Litomyšli 20. 6. 1883.

V mládí si Šmilovskj'dobyl uznání básnickfmi texty, které zhud,ebĚovali
soudobí skladatelé. TěŽištěm jeho díla však jsou povídky a romány, k nimž
bral látky nejčastěji z maloměstského Ťemeslnického prostťedí, někdy ze
soudobé vesnice nebo ze vzmáhajících se česk ch statkáiskjlch a prťrmysl-
nickych kruhťr. Velká část těchto ptÓzvycházela ve Vlčkově časopisu osvěta
a odpovídala jeho pŤedstavě národní literatury, podle níŽ věrné zobrazení
skutečnosti nevylučuje idealizuiící rysy. Šmilovskf byl pŤesvědčen, že
literatura má pčedevším poučovat o tom' co prospívá či škodí národu
i jednotlivci. V tomto ohledu vyzdvihoval rozumovou stiízlivost' praco-
vitost, ryzost charakteru, odsuzoval sobectví a lakotu. Své didaktické a mo-
ralizující snahy a zásady koncentroval v,,mudroslovn ém tománu* Kmotr
Rozulnec (L872). Pokusil se tu vytvoŤit ideální typ muže vyztálé životnt
moudrosti, kter pomáhá bliŽním radou i skutkem, avšak místo umělecky
Živé postavy vznikl spíš rámec pro ňadu podobenství, pÍíkladri ze života,
poučn1fch rivah. obdobnf obraz ctnostného a spravedlivého člověka kona-
lÍcího dobro se vrací i v jinfch autorovfch dílech iako jeden z hlavních
tvťtrčích cilir a nab1ivá někdy věrojatnější a méně stÍnulé podoby. Takor'ou
postavou je doktor Sluka z povídky Starohorskll filozof, rozšafnf sedlák
Duha z povídky Poil doškoollmi stŤechami i titulní hrdinové povídek Srar!
aarhanik a Setnik DiezlnicÉ:Í. V těchto postavách je zríkladní typ obměřován,
a někteči hrdinové se k ušlechtilosti protrpí teprve pod ranami osudu
(Sp tenlt Šlmab.

Tam, kde se Šmilovsky dovede oprostit od piíliš zievné tendenčrrosti,
uplatĎují se zŤetelněji jeho pronikavé pozorovaci vlohy, umění povaho-
kresby a Žánrové drobnomalby. Jeho prÓzy pak dovedně zpodobuií všední
život prost1ich lidí, zejména z prostiedí maloměsta s jeho zvláštní atmosfé-
rou, s patriarchálními poměry v Íemeslnick1fch rodinách' s ustálenj'm
životním stylem, svérázn1imi lidskfmi zjevy, se skronrn;fmi radostmi
i skrytj.mi dramaty. Šmilovského metoda je založenana v1iběru pčíznačn ch
detailťr vnějšího zjevu, gest, mimiky, vjroktr a chovríní postavy, které prozťa-
zuji její vlastnosti, duševní rozpoložení a vztahy k lidskému okolí, na pro.

měnách humorné a vážmé, někdy aŽ tragické polohy a na promyšleném

sďídání partií dějovfch, popisnj,ch a dialogickfch. Autorova charakteriza-

črrí dovednost se někde omezuje na jednotlivé postavy větších děl (farái

Cvok z povídky Nebesa), jinde určuie ráz celfch 'praci, zejméla starosvět-

sk ch obrázktr a idylickÝch nebo elegickfch pŤíběhr1. Tak je tomu v me-

máárovfch Rozptlllenllch kapitottich, které v Ťetězci rodinnj.ch epizod

oŽivují svět autorova mládí a hlavně postavu jeho osobitého dědečka.

V povídce nehla (č,1880) z povahopisné mikrostudie organicky vyrirstá

téma i děj. Nepatrná piíhoda o ztracené a znovu nďezené oblíbené jehle

zchudlého mďoměstského krejčovského mistta Kubáska je podálra iako
událost, která na chvíli otťese záHady hrdinova života a pňedstaví ho jako

j edinečnou individuďitu.
Úsilí vyobrazit pňíkladnÝ lidskf typ a schopnost živě, neschematicky

zpodobit postavrr se slučuií v románě Za ranniih čerzlánkú (č. 1875)'

kierf se vymyká sqÍrn historickjm námětem z obvyklého rámce autorova

dila. Jeho děi je vzat z počátkťr národniho obrození. V postavách J. Dob-

rovského, kterj'se zotavuie u svého šlechtického pťítele na panství v Chude-

nicích, a.tajného českého bratra hajného Mrštiny vywoiil Šmilovskf dvě

v tazné osobnosti. U Dobrovského je zdťrrazněna vznešenost ducha i lid-

.ká p'o,.o." a dobrota. Šlechetně se uiimá všech, jimŽ se kŤivď, aé isou to

milenci Madlenka a František, jemuŽ otčím brání v lásce, nebo pronásle-

dovan vesnick1i chudák, ',poctiv'' z|oďěj,, Hukal. ,,Modrf abbé.. Dobrov-

sk; je tu pojat jako velkf učenec a humanista, kter1i si je vědom svazkťr

s vlastním národem. Na této základně se názorově schází s venkovskjm
písmákem Mrštinou, mužem pňísnj.ch mravir' kterj' zťrstal věrnj'vyznání

svÝch pťedktr. Dobrovskj' od něho pčejímá víru v životaschopnost českj.ch

lidovÝitr vrstev a oba se pak společrrě utvrzují v dtrvěče v lepší budoucnost

národa. Na rozvíjení vzájemného vztahu obou starctr, na jejich sbližování

a konečném porozumění spočívá dějová osnova díla, které chce pčipome-

nout dva zdroie národního obrození: iednak osvícenství a činnost vzdělanc{r

vtrbec, jednak existenci lidového českého povědomí, jazyka, duchovních

tradic. Tento smysl nejplněii vyiadŤuje vrcholná scéna díla: Dobrovskjl

slouŽí v troskách kostelíka uptostŤed pŤírody staroslověnskou mši pro lid

z širokého okolí a dává umírajícímu Mrštinovi pŤiiímat chléb a víno podle

českobratrského zpťrsobu.

Václav Šolc
/ t838-18Tt/

Autor epickfch a lyrickfch verš , v nichž se osobitě slučovaly
podněty časové s tvrdou sociá|ní zkušeností, s citěním h|storickfm
i s trpkfmi zážitky osobními.
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Narodil se 23. 12. 1838 v Sobotce jako syn rolníka. Gymnázium

navštěvoval v Jičíně, studovď na filozofické fakultě v Praze dě|iny' vysokou
školu však nedokoněil. Hmotn1f nedostatek a zieimě i romantická piedstava
o hereckém poslání a osobní trampoty pčiměly ho k tomu, že se pustil
s kočujícími herecklmi společ:nostmi po Čechách (1863)' zttáce| se načas
z dohledu prďské kulturní veiejnosti a zase se wacel k matce do Sobotky.
PeněŽní podpora mu umoŽnila vydat knížku básní a obnovit studia (1868)'
avšak brzy opět fyzicky vyčefpán a nemocen odjel naposledy domťr, kde
|4. 7. |87| zem e| na zápď plic.

UŽ životopis napoviďá' Že Šolc nešel běŽnou cestou tehdeišího spisovate-
le, směfující obvykle do Prahy a končící v něiaké redakci. Šolc žil iinak -
a to se promitalo v jeho verších, publikovanj'ch s pčerjvkami, i v ieho
osamoceném literámím postavení: neaotožĎovď se ani s generací májovcťr,
ani s rucbovci, ačkoliv postupoval v lecčem s obojími souběžně a ačkoliv
spolureďgovď s O. HostinskÝm a Sv. Čechem Almanach českého stu-
dentstva (1869). Vydal jerrinou sbírku ProosezĚy (1868)' rozsáhlou a rrrno-
hostrannou myšlenkově i rozmanitostí námět{r a formálně zralou (užíval
rťtznfch strofickj'ch forem, napiíHad bérangerovské šansonn sonetu, gaze-
lu). Píedstavil se v ní ve všech hlavních žánrech a tématecb soudobé české
poezie. Jeho verše měly pŤitom vytazn! osobní piízrruk. V politickfch ver-
ších bránící,ch se frázovitému optimismu odrážela se nálada nadějného
,,iata.. národniho Života (symbolickÝ smysl měI i titul knížky), dobové
sm!'šlení slovanské i rozboďená politická atmosféra konce 60. let, silně
aktualizující motivy historické. Šolc posuzovď situaci českého národa
s kritickou otevčenosti a z hlediska zkušeností lidovfch vrstev v zápase
demokratickém a národním (cyklus Zpěoy soatozldrlaz:ské, rivod k nedokon-
čenému eposu Bo.ží bojovnici). Zdttaziova| (s vyrržitím deklamačního
patosu) hrďnné vlastnosti českého lidu a pokrokové národni tradice. V epi-
ce, většinou baladické' ozyva|a se Íomantika volnosti a hrdinského činu
a uplatrloval sé v ní, podobně jako u Nerudy, sociální zájem, a to v tom
smyslu, že si básník všímal lidí deklasovanj'ch (cikán, hajduk) a městskj'ch
lidovfch vÍstev. obracel se s poroanměnim k hoťk1fm pocitťlm obyčeiného
člověka, k jeho společenské i osobní tragice a kiivdě provázené bolestí nebo
smutkem a probouzející někdy i odboj a vzdot. Kreslil prostiedi a typy
městské chuďny (Ptsničkdž; Bajazzo; Ditě z ulice o chlapci, jenž umírá
na revolučních barikádách r. 1848). Postupně dospíval k oslavě práce
a jejího tvurce (básnická povidka Dědolly ordsky ; šansona Pisei o ruce mo-
zolné). Šo|covlt sbírku dowáŤí lyrika intimni, ne ovšern jako pouhÍ d,oplněk'
nfbrž jako podstatná součást je!í osnovy, jež dává i ostatním objektivnim
a epickjm verštrm osobní naléhavost. Jsou to trpké písně marné touhy,
stesku a snťr o lásce, básně rczbouÍenj.ch nebo rezignovan;fch nálad ztrosko-
taného člověka (napŤíklad cyÚy Z ptlné šiúrky ; Píně g boufi; Gazely ;
V poiljesem-). V nich krystotizoval i Šolcrtv básnichf vjraz směfujÍcí k vÝara-
mové zkratce a dosahující silné pťrsobivosti.

28r

Frářa Šrámek
/ t877-L952/

BásnÍk' prozaik, dramatik a publicista' pÍední pÍedstavitel básnické
tcnorace vstupující do literatury na počátku 20. století ve znamenl
radikálnÍho sociáInÍho buÍičství' s ideálem svobodně a plně
prožívaného života.šrámek odkryt české títeratuÍe cestu k zachycení
vnitÍnÍho cltového a smystového prožitku. VytvoŤil básnickf jazyk
za|ožan;Í na osobltém pŤehod nocení prostÍed kŮ symbo| istlcké
poetiky a současně inspirovanf ||dovou tvorbou: vyznačuje jci
silná emocionálnost a bohatá obraznost, uměnÍ náznaku
a podtextu a tyrického postižen| atmosféry. šrámkrlv tyrismuj
podnětně zasáhl neien do podoby pÍedválečné české poez|e'
ale také do vfvoje pr6zy a dramatu, a vfrazně ovlivnil i náslcduiící
wolkrovskou generaci.

FráĎa Šrámek se naroďl |9. t. L877 v Sobotce iako sp berního
uiedníka. Rané dětstvÍ proál v Sobotce, která byla rgďštěm ieho matky;
pozděii se sem pravidelně vracď na prázdniny k matčinÍm roďěÍtm a od
r. 1918 k matce, která se senr po ovdověnÍ vrátila. Jako cblapec se s rodiči
něko|ikrát stěhoval: r. 1882 do Zbiroba' r. 1885 do Písku' kde vychodil
obecnou školu a proál léta grnnazijďch studií' zprnr s roďči' po otcově
novén pňeložení do Zbiroha sám. K píseckjm studentskfm letr}n - po-
dobně iako k rodné Sobotce - se pozděii váže iada ieho pracÍ. Poslednt
tŤídy gymnááa vychoďl y pgur|nigi'kde r. 1896 maturoval; téhož roku se
zapsal na právnickou fakultu v Praze. R. 1899 nastoupil jako jednoroční
dobrovolník voienskou službu v Českfcb Budějovicích; pro své antimili-
taristické smfšlení byl potrestán proďoužením služby o rok' kter! strávil
v rakouském Freistadtě. Po skončení vojenské služby se vrátil k roďčťrm
do Budějovic a pokračoval ve studiu práv. Stuďa však nedokončil; po
uveiejnění prvních veršťr (v Neumannově Novém kultu 1901) a po prvďch
publicistickfch zkušenostech (v budějovické Stráži lidu) se rozhodl pro
literární dráhu. od r. 1903 žs| v Ptaze, stal se členen Neumannovy lite-
rámí družiny a aktivně Be zapoiil do anarchistického hnutí. Spolupracoval
s několika anarchistickjuri a socialistickfmi časopisy' sám reďgovď časo-
pis Práce (1905-06). R. 1905 byl vězněrr pro ričast na studentskj'ch de-
monstracích a téhož roku pči svém povolání na vojenské cvičeni strávil
čryri Údnv v garnizÓnnÍm vězení pro antinilitaristické vystoupení v tisku
(báseĎ Píšoz mi psaní a prohlášení v Práci). Po vypuknutí světové války
natukoval na ruskou frontu, brzy se však iako nemocnf wátil domťt;
v červnu l9l5 odešď znovrr na frontu, tentokrát do Itálie a Rumunska.
Ke konci války byl piďožen k riwaru válečnébo tisku do vídně. Po návratu
z války krátca spolupracoval s Neunannovjn Červnem, pak se sblížil
s okruhem koiem K. Gpk"; v podstatě však ztrstal uŽ mimo literárnl sku-
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navštěvovď v Jičíně, studovď na filozofické fakultě v Praze děiinn vysokou
školu však nedokončil. Hmotn nedostatek a zÍeimě i romantická pŤedstava
o hereckém poslání a osobní tÍampoty pčiměly ho k tomu, že se pustil
s kofujícími hereckjni společ:nostmi po Čechách (1863)' ztáce| se načas
z dohledu pražské kultumí veÍejnosti a zase se wacel k matce do Sobotky.
Peněžní podpora mu umožnila vydat knížku básní a obnovit studia (1868),
avšak brzy opět fyzicky vyčerpán a nemocen odjel naposledy domťr, kde
|4. 7. |87L zemčel na ápď plic.

UŽ životopis napovídá, Že Šolc nešel běžnou cestou te,hdejšiho spisovate-
le, směfující obvykle do Prahy a končící v něiaké redakci. Šolc žil iinak -
a to se promítalo v jeho verších, publikovanfch s pierfvkami, i v ieho
osamoceném literámim postaveď: neztotožĎoval se ani s generací májovcir,
ani s ruchovci, ačkoliv postupoval v lecčegr s obojími souběžně a ačkoliv
spolureďgovď s O. HostinskÝm a Sv. Čechem Almanach českého stu-
dentstva (1869). Vydal jedinou sbitkl Proosen&y (1868), rozsáhlou a rnno-
hostrannou myšlenkově i rozmanitostí námětťr a formálně zralou (užíval
ritznfcb strofickfch forem, napiíklad bérangerovské šansonn sonetu' gaze-
lu). PÍedstavil se v ní ve všech hlavních žánrech a tématech soudobé české
poezie. teho verše měly pŤitom vjnazr,!,osobni pčízrruk. V politickfch ver-
ších bránících se frázovitému optimismu odrážela se nálada nadějného
,,iata.. národního Života (symbolickÝ smysl měl i titul knížky), dobové
smj'šlení slovanské i rozboďená politická atmosféra konce 60. let, silně
aktualizující motivy historické. Šolc posuzovď sítuaci českého národa
s klitickou otevčenosti a z hleďska zkušeností lidovfch vrstev v zápase
demokratickém a národním (cyklus Zpěoy soatovcfu.laoské, rivod k nedokon-
čenému eposu Bo.áí bojovnlci). Zdttaziova| (s vyrržitím deklamačního
patosu) hrďnné vlastnosti českého lidu a pokrokové národni traďce. V epi-
ce, většinou baladické' ozyva|a se romantika volnosti a hrdinského činu
a uplatrloval sé v ní, podobně jako u Nerudy, sociální zájem, a to v tom
smyslu, že si básník všímal lidí deklasovanj'ch (cikán, haiduk) a městskj'ch
lidovfch wstev. obracel se s porozuměním k hoťk1fm pocitťrm obyčeiného
člověka' k jeho společenské i osobní tragice a kiivdě provázené bolestí nebo
smutkem a probouzející někdy i odboj a vzdot. Kreslil prosďedi a typy
městské chuďny (Písničk ž ; Bajazzo; Dítě z ulice o chlapci, jenž umírá
na revolučních barikádách r. 1848). Postupně dospíval k oslavě práce
a jejího tvurce (básnická povidka Děilooy ardsky ; šansona Pisei o ruce mo-
zolné). ŠolLcovlt sbírku dowáŤí lyrika intimní, ne ovšern jako pouhÝ doplněk,
nfbrž jako podstatná součást její osnovy, iež dává i ostatním objektivnim
a epickjm verš{rm osobnÍ naléhavost. lsor.l to trpké písně marné touhy,
stesku a snťr o lásce, básně rozbouťen!.ch nebo rezign'ovanjlch nálad ztrosko-
taoého člověka (napňíktad eyk|y Z perlotlé šúůrky ; Píně bouŤi; Gazely ;
V poiljesni). V nich krystalizoval i Šolcťrv básďckf vjraz směfujÍcí k vÝara-
mové zkratce a dosahující silné pťrsobivosti.

Frářa Šrámek
/  Í87 7 -L952 /

Brísn|k' prozeik, dramatik a publicista' pÍednÍ pledstavite| básnické
tenerace vstupuiící do llteratury na poěátku 20. sto|etí ve zmmení
radiká|ního sociá|ního buŤičství, s ideálem svobodně a ptně
prožívaného života.šrámek odkryl ěeské |íteratu}e cestu k zachycenÍ
vnitňního cltového a smys|ového prožitku. YytvoŤil básnickf |azyk
za|ožen;Í na osob|tém pÍehodnocení prostÍedkú symbolistické
poetiky a současně inspirovanf lidovou tvorbou: vyznačuje jcj
si|ná emocioná|nost a bohatá obraznost, umění náznaku
a podtcxtu a tyrického postižéní atmosféry. šrámkúv tyrismuj
podnětně zasáh| nejen do podoby pledválečné čcské pooz|e,
ale také do vfvoje pr6zy a dramatu, zvfrazně ovlivnil i náslcdující
wolkrovskou generaci.

FráĚa Šrámek se narodil L9. |. |877 v Sobotce iako syn berního
uÍedníka. Rané dětsM prožil v Sobotce, která byla rgďštěm ieho matky;
pozděii 3e sem pravidelně wacď na prázdniny k matčinjm rodičtrm a od
r. 1918 k matce, která se sern po ovdověnÍ wátila. Jako chlapec se s toďči
několiMt stěhoval: r. 1882 do Zbiroha' r. 1885 do Písku' kde vychodil
obec'rou školu a prožil léta gymnaziinÍch stuďí, zprvu s rodiči' po otcově
novén pŤďoŽení do Zbiroha sá.. K píseclrjm studentsb.fm letÍrm - po-
dobně jako k rodné Sobotce - se později váže iada jeho prací. Poslední
ďídy gymnázia vychodil v Roudnici' kde r. 1896 maturovď; téhož roku se
zapsal na právnickou fakultu v Praze. R. 1899 nastoupil jako iednoroční
dobrovolník vojenskou službu v Českfch Budějovicích; pro své antimili
taristické smfšleni byl potrestán proďouŽením služby o rok' kterÍ suávil
v rakouském Freistadtě. Po skončení voienské služby se wátil k roďčirm
do Budějovic a pokračoval ve stuďu práv. Studia však nedokončil; po
uveiejnění prvních verštr (v Neumannově Novém kultu 190l) a po prvďch
publicistickfch zkušenostech (v budějovické Stráži lidu) se rozhoď pro
literární dráhu. od r. 1903 ži| v Praze, stal se členem Neumannovy lite-
rární družiny a aktivně se zapojil do anarchistického bnutí. Spolupracoval
s několika anarchistichÍmi a socialisticklmi časopisy, sám reďgoval časo.
pis Práce (1905{6). R. 1905 byl vězněn pro ričast na studentskfcb de-
monstÍacích a téhož roku pči svém povolání na vojenské cvičení strávil
čryfi rÍdny v garnizÓnním vězení pro antimilitaristické vystoupení v tisku
(báseů Píšoa mi psani a prohlášmí v Práci). Po vypuknutt světové války
Datukovď na ruskou frontu, brzy se však iako nernocaf wátil domtr;
v červnu 1915 odešel znoYrr na frontu, tentokrát do ltálie a Rumunska.
Ke konci války byl pieložen k riwaru válečného tisku do vídně. Po náwatu
z války krátca spolupracovď s Neumannovju Červnem, pak se sblíál
s okrulrem koiem K. Č,"pk"; v podstatě všah zÍrstal uŽ mimo literárď sku-
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piny a nevyvíjel ani diívějšÍ politickou aktivitu. Ži| v Pnze, piičemŽ pravi-
delně zajížděl do svého rodného ktaje. Za okupace z protestu téměč ne-
opouštěl sv j pražskf byt. Roku |946 by| jmenován národním umělcem.
ZemÍe| |. 7. L952 v Praze.

Šrámkova tvorba obsahuje všechny hlavní literární druhy, poezii, prÓzu
i drama; pŤece však ristčední místo mezi nimi patťí lyrice, která dávázák|ad-
ní charakter celému dílu a tematicky i stylově je sjednocuje. Podobně jako
jeho generačni dtuzi byl i Šrámek na počátku své literární dráhy ovlivněn
symbolistně dekadentní poetikou' i když ji současně negoval. Pod ieiím
dojmem vznikaly jeho mladistvé verše, zachované jen ojed,iněle (mj. i ru-
kopisná sbírka RoaÓolestněn ženami, vydaná až t. L964). Vliv poezie
90. let doznívá ještě v první Šrámkově básnické kaižce Žioota bído, pŤec tě
m rn r d (1905); upomínají na ni motivy efotické dezihve a milostná
ztroskotání, nálada ,,v piedvečer konce.., promítaná do charakteristickjlch
scenérií snovjlch nočních kÍaiin, ztracen1ich a pustj'ch míst. I|Írvodní sym-
bol se tu však proměrluje v obrazn náznak, vtěsnanÍ'na minimální plochu
v kontextu zcela odlišném, dráždivě neurďtj'a silně expresívně zabarven!',
pracující často s neobvykljm ,,zkratkovitfm.. spojením slov a směfující
k postižení vzrušené, napjaté citové atmosféry a subjektivního životního
pocitu. Druhou, kontrastní sloŽkou Šrámkova básnického stylu je rovina
věcného sdělení, pracující s piímjm pojmenováním a často s prostiedky
hovorové češting někdy i s vulgarismn které podtrhují tuto obnažující
a provokující věcnost. Této složce odpovÍdá i pfevládající forma písně
s hojnlmi paralelismy a opakovríním, s citáty nebo parafrázemi lidov..|'ch
písní a popěvkťr. Konfrontací obou jazykovj,ch složek dosahuje Šrámek
zvláštního emocionálrrího zabarvení svj'ch veršťr, jehož podstatou je ironie
a sebeironie; konfrontuje se tu totiŽ současně i dvojí citová poloha' vzájemně
se popírající aznevažujicil. touha a skepse, vášnivé pňiznání k životu a steině
vášnivé popěračství, jimiž básník reagrrje na sociální realitu své doby.

Konflikt se starjrm světem promítá Šrámek nejčastěji do roviny citové
a erotické. Polarita snu a skutečnosti' stčetnutí individuální touhy po život-
ním naplnění se společenskou skutečností dodává intimním milostnlm
dramatum osten sociálního protestu. Bezprostiedněji se tento protest
ozlváve verších s tématy sociální bídy a vzpouty, jež se obievují v Šrámko-
vě první sbírce a zejména v ňadě básní' jež zirstďy pievážně mimo kniŽní
vydání, zato však se masově rozšíiily v dělnickém hnutí a dlouhá léta v něm
žily jako revoluční písně (Z boj; Haoíňsk ; Velkd stdoka _ MiliÓnpaži;
Psí chordl; Raport aj.). Agitační charakter má i ritlá kníŽka antimilitaristic-
k 'ch veršfr' stylizovanfch do podoby lidového popěvku, Modrll a rudll
(1906). Projevují se v ní dva piíznačné rysy: bytostnÝ odpor k válce a mili-
tarismu, kter1i patŤil k nejsilnějším stránkám jeho díla i později' kďyž už
bylo obráceno iinÝm směrem, a zňetel k lidovému čtenáii, jenž souvisel
s generační snahou o sblížení literatury se životem a o zživotnění básnického
jazyka,

Na konci prvního desetiletí, v souvislosti s básníkovlm odchodem z po-
litického života, se proměĚuje i charakter jeho díla: odtud se stále zjevněji
soustŤeďuie k tomu, co ie v lidském Životě nejméně zasaženo deformujícírir
tlakem společnosti, k intenzívnímu milostnému prožitku, ke vztahu člověka
k piírodě a zejména k mládí' které vnímá svět otevien rni smysly a nezka-
ženlm citem. Tuto Šrámkovu orientaci posílila válka; právě v konfrontaci
s otiesnjmi válečnfmi zážitky na|ézá v elementárních životních projevech,
v plnosti citového a smyslového vyžití základní hodnotu a iistotu, jež mu
umožůuje radostné pčitakání životu ,,pňese vše.., tňebaŽe se nemirže stát -
zv|áště ne ve své jednostranné poválečné podobě vitalistického ,,kultu
smysltt.. - trvalejším umělecklm vj'chodiskem. Básnickou sbírku Sp/ao
(1916) dělí od prvních dvou neien celé desetiletí, ďe pčedevším atmosféra
smyslové pohody a životní plnosti, kterou je prosycena. Básník v ď zachytil
okamžiky citového rozdychtěni a smyslového opojení, chvíle, kdy člověk
stojí blízko pňírodě a spljvá s iejím rytmem) kdy se dostává ke slovu pra.
ptrvodní, pňírodní a pudovj' základ lidské bytosti. Proto Šrámek volí
k postižení elementárních prožitku a pocitťr obtazy za|ožené na paralele
mezi člověkem a pÍírodou nebo upomínajhc| na mytickf dávnověk lidswa,
na život nenarušen!' civilizací a nekomplikovan1!' kulturou' obrazy ze života
pastevcir, lovcťr a kočovníkťr nebo z oblasti blízké pohádkové pčedstavivosti.
S dobovou vlnou piedválečného naturismu spojuje Splav obrat k pčírodě
i zjitÍená smyslová vnímavost, nikoliv však korrkrétní pfedmětnost zobra.
zení. Podstatnjn rysem Šrámkovy poezie zťrstává i nadále neurčitost,
rozpljvavost a nedočečenost; sleduje stejně jako piedtím neklidnou hladinu
subjektivního vnitčního prož1vánl, nev1|'slovnost touhy, nepojmenovatel.
nost stesku, nezčetelnost snu; v pozadi tu zÍrstává pťítomno i někdejší
napětí mezi snem' a skutečrrostí, jež obestírá Šrrímkovu lyriku neurčitjm
steskem a melancholií. V druhém vyďání (|922) by| Splav rozšíŤen o ně-
kolik básní civilisticky laděnj'ch, v dalším (Bdmě, Í926) o cel; oddíl, v němŽ
pievládá pčírodní lyrika, inspirovaná rodnfm krajem, i tendence k epickému
pčíběhu. objevují se tu však i momenty pčedznamenávající pozdní básní-
kovy sbírky (Noz:é bdmě, L928; Ještě zní, L933), motivy melancholického
loučení a hoŤké životní rezignace. Prostjm gestem moudré životní vyfov-
nanosti, konečného zakotvení v jistotě domova i sepětí s životem liduvyzní-
vá poslední sbírka básníkova, napsaná pod dojmem okupace a osvobození
a nazvaná Rtiny' rúže (|945).

Stylistické prostťedky, které si Šrámek vypracoval v poezii' uplatrtuje
i v prÓze a v dramatu; vyznačuje je lyrizace za|ožená jednak na oslabení
vnější dějovosti a na pčenesení těžiště vyprávění nebo dramatické akce
k vnitčnímu prožitku a vzájemnfm vztahťlm hrdinu, k zachycení nálady
a citové atmosféry okamžiku, jednak na metaforickém básnickém jazyku,
pracujícím - zejménav dialogu - s náŽnakem, nápovědí, podtextem, zá-
mlkou. Tyto rysy charakterizují uŽ drobné lyrické pt6zy z prvního období
Srámkovy tvorby, v nichŽ se obdobně jako v jeho mladé poezii sociální
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piny a nevyvíjel ani díívější politickou aktivitu' Ži7 v Praze, pňičemŽ pravi-
delně zajížděl do svého rodného ktaje. Za okupace z protestu téměč ne-
opouštěl svťtj pražskf by. Roku 1946 byl jmenován národním uměIcem.
ZemÍe| |.7. L952 v Ptaze.

Šrámkova tvorba obsahuje všechny hlavní literární druhy, poezii, prÓzu
i drama; pŤece však ristčední místo mezi nimi patťí lyrice, která dávázák|ad-
ní charakter celému dílu a tematicky i stylově je sjednocuje. Podobně |ako
jeho generační druzi byl i Šrámek na počátku své literární dráhy ovlivněn
symbolistně dekadentní poetikou' i když ji současně negoval. Pod |ejím
dojmem vznikďy jeho mladistvé verše, zachované jen ojed.iněle (mj. i ru-
kopisná sbirka Rozbolestněnll ženami, vydaná až t. L964). Miv poezie
90. let doznívá |eště v první Šrámkově básnické kaižce Žioota bido, pŤec tě
mám r d (1905); upomínají na ni motivy efotické dezihve a milostná
ztroskotání, nálada ,,v piedvečer konce.., promítaná do charakteristickjlcb
scenérií snovj'ch nočních krajin, ztracenj'ch a pust:|'ch míst. I|Írvodní sym-
bol se tu však proměrluje v obrazn náznak' vtěsnanÍ'na minimální plochu
v kontextu zcela odlišném' drážďvě neurďtj'a silně expresívně zabarvenj',
pracující často s neobvykljm ,,zkratkovitjm.. spojením slov a směfující
k postižení vzrušené, napjaté citové atmosféry a subjektivního životního
pocitu. Druhou, kontrastní složkou Šrámkova básnického stylu je rovina
věcného sdělení, pracující s piímjm pojmenováním a často s prostčedky
hovorové češtinn někdy i s vulgarismy, které podtrhují tuto obnažující
a provokující věcnost. Této složce odpovÍdá i pfevládající forma písně
s hojnlmi paralelismy a opakováním, s citáty nebo parafrázemi lidov..|'ch
písní a popěvkér. Konfrontací obou jazykov!,ch složek dosahuje Šrámek
zvláštního emocionálního zabarvení svj,ch veršťr, jehož podstatou je ironie
a sebeironie; konfrontuje se tu totiŽ současně i dvojí citová poloha' vzájemně
se popírající a znevažující: touha a skepse, vášnivé pŤiznání k životu a steině
vášnivé popěračství, jimiž básník reaguje na sociální realitu své doby.

Konflikt se star1im světem promítá Šrámek nejčastěji do roviny citové
a erotické. Polarita snu a skutečnosti' stčetnutí individuální touhy po život-
ním naplnění se společenskou skutečností dodává intimním milostnjm
dramatirm osten sociálního protestu. Bezprostiedněji se tento pfotest
ozlváve verších s tématy sociální bídy a vzpourn jež se objevují v Šrámko-
vě první sbírce a zejména v Ťadě básní' jež ztrstďy pčevážně mimo kniŽni
vydání' zato však se masově rozšíiily v dělnickém hnutí a dlouhá léta v něm
žily jako revoluční písně (Z boj; Haoíňskd; Velkd stdoka - MiliÓn paži;
Psí chordl; Raport aj.). Agitační charakter má i ritlá kníŽka antimilitaristic-
k ch veršfr, stylizovanfch do podoby lidového popěvku, Modrll a rudll
(1906). Projevují se v ní dva pŤíznačné rysy: bytostnÝ odpor k válce a mili-
tarismu, kterj' patŤil k nejsilněiším stránkám jeho díla i později' kďyž už
bylo obráceno iinÝm směrem, a zŤetel k lidovému čtenáii, jenž souvisel
s generační snahou o sblížení literatury se životem a o zživotnění básnického
jazyka,

Na konci prvního desetiletí, v souvislosti s básníkovj'm odchodem z po-
litickébo života, se promě uje i charakter jeho díla: odtud se stále zjevněji
soustieďuje k tomu, co je v lidském životě nejméně zasaženo deformujícím
tlakerrr společnosti, k intenzívníÍnu milostnému prožitku, ke vztahu člověka
k piírodě a zejména k mládí, které vrrírnrí svět otevien rni smysly a nezka-
ženlm citem. Tuto Šrámkovu orientaci posílila válka; právě v konfrontaci
s otiesn1imi válečnj'mi zážitky nalézá v elementárních životnich projevech,
v plnosti citového a smyslového vyžití základní hodnotu a jistotu, jež mu
umoŽrluje radostné piitakání životu ,,pťese vše.., tiebaŽe se nemirže stát -
zvláště ne ve své jednostranné poválečné podobě vitalistického ,,kultu
smyslťr.. - trvaleiším uměleck1im v1|'chodiskem. Básnickou sbírku Sp/ao
(1916) děÍ od prvních dvou nejen celé desetiletí, ale pňedevším atmosféra
smyslové pohody a životní plnosti, kterou je prosycena. Básník v ní zachytil
okamŽiky citového rozdychtění a smyslového opoiení, chvíle, kdy člověk
stojí blízko piírodě a spljvá s jejím rytmem, kdy se dostává ke slovu pra-
ptrvodní, piírodní a pudovj. základ lidské bytosti. Proto Šrámek volí
k postižení elementárních proŽitku a pocitťr obrazy za|ožené na parďele
mezi člověkem a pŤírodou nebo upomínající na mytickj'dávnověk lidstva,
na život nenarušenj. civilizací a nekomplikovanj' kulturou ' obrary ze života
pastevcir, lovcir a kočovníkir nebo z oblasti blízké pohádkové pŤedstavivosti.
S dobovou vlnou pťedválečného naturismu spojuje Splav obrat k pfírodě
i zjitšená smyslová vnímavost, nikoliv však konkrétní pčedmětnost zobta-
zení. Podstatnjm rysem Šrámkovy poezie zťrstává i nadále neurčitost,
rozpllvavost a nedoťečenost; sleduje stejně jako piedtfun neklidnou hladinu
subjektivního vnitčního prožíváď, nevj'slovnost touhy, nepoimenovatel-
nost stesku, nezčetelnost snu; v pozadi tu zťrstává pŤítomno i někdeišÍ
napětí mezi snem' a skutečností, jež obestírá Šrámkovu lyriku neurčitjnr
steskem a melancholií. V druhém vydáď (L922) by| Splav rozšíčen o ně-
kolik básní civilisticky laděnj,ch, v dalším (Bdsně, |926) o ce oddíl, v němž
pievládá pčírodní lyrika, inspirovaná rodnj'm krajem, i tendence k epickému
pčíběhu. objevuií se tu však i momenty piedznamenávající pozdní básní-
kovy sbírky (Nové básně, |928; Ještě zni, |933), motivy melancholického
loučení a hočké životní rezignace. Prostjm gestem moudré životní vyrov.
nanosti, konečného zakotvení v jistotě domova i sepětí s životem lidu'vyzni
vá poslední sbírka básníkova, napsaná pod dojmem okupace a osvobození
a nazvaná Rdny, r,tlže (1945).

Stylistické prostíedkn které si Šrámek vypracoval v poezii' uplatĎuje
i v prÓze a v dramatu; vyznafuje je lyrizace za|ožená jednak na oslabení
vnější dějovosti a na pienesení těžiště vyprávění nebo dramatické akce
k vnitinírnu prožitku a vzájennlm vztahťrm hrdinťr, k zachyceď nálady
a citové atmosféry okamžiku, jednak na metaforickém básnickém jazyku,
pracujícím - zejména v dialogu - s náŽnakem, nápovědí, podtextem, zá-
mlkou. Tyto rysy charakterizují už drobné lyrické pt6zy z prvního období
Srámkovy tvorby, v nichž se obdobně jako v jeho mladé poezii sociální
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protest promítá neič"stěii do citov1i'cb dramat touhy a deziluze, do tragické.
ho či ironického protikladu mezi pňedstavou silného a krásného Života
a brutální společenskou skutečností (Sltfua žioota, |903; Ejhle' člozlěk'
L904; Sedmibolesttí, |905i Kamenl, srdce a oblaka, |906; Patrouilly' |909;
vfbor z nich vydal autor 1919 pod názvem Sldzla žic)ota a 1928 pod názvem
Proních jedenadvacet.) Hrdiny Šrámkovfch povídek jsou vesměs společen-
ští vyděděnci, lidé vfluční nebo sociálně nezakotvení, kteŤí se dostávají do
konfliktu s běŽnjmi společenskjmi konvencemi a jejicbž osudem je zpra-
viďa životní ztroskotání, ať už je vfsledken |eiich nonkonformnosti nebo
pfizpirsobení a morálnÍ prohry. Podobnf charakter mají i hrdinové nedo.
končeného generačního románu BuŤiči' z něboŽ někteté partie ŠÍámek
pčevzal do svého ristťedního prozaického ďla, do románu Stťibrnll oítr
(l9l0' piepr. 1921). leho jádrem však učinil pňíběh citového a smyslového
probuzení chlapce a později studenta Jana Ratkina' objevujícího tajemsM'
krásu i bolest života. Také tento mlaďčk!' hrdina Šrámkťrv se sďetává
s oepčátelskjm světem, s nepochopením, pňetváikou, lžimorálkou; z bo.
lestnj'ch zkušeností i proher si však piesto odnáší radostné poselství
''stÍíbmého větÍu.., piíslib krásy a štěstí i odvahu zápasit o ně. StŤíbmf vítr
patčÍ k neitypi&ějším a nejv1fraznějším projev m české impÍesionistické
pt6zy: souvislá dějová |inig a vyprávěčská objektivita je tu nahrazena
volnjm iazenÍm drobnfch epizod z Ratkinova života, nazíranjlch médien
jeho vnitÍnícb citovfch prožitkťr, dojmfr a pŤedstav.

Obdobnou v!'stavbu má i následující román Tělo (|9L9), jímž Šrámek
uveď poválečrrou vitďistickou vlnu v české literatďe. Vnější děiová osttova
tu spočívá v prostém pčíběhu elotického ztáai a ŽivotnÍho zakoweď ďvky
z prďského pčedměstí' do jejíhož Života brutáIně zasahuje válka ve chvíli'
kdy nalezla svou životní rovnováhu v milostném naplnění. virsďední posta.
vě Šrámek ztělesnil a oslavil instinktivní, vitrílní a smysln!'typ ženství;
život ,,těla.., Živelné opojení tělesností iako základní Životní hodnotou, svět
vnímanf toliko smysly jako tryskající Životní proud jsou vlas ním obsahem
a smyslem tohoto románu. Šrámek tu došel nejdál ne|en v rozložení epické
sttuktury románu, ale i ve své jednostranné senzualistické koncepci, progla-
mově omezující pozitivní a smysluplnou lidskou aktivitu na oblast mimo-
společenskou, aby ji vzápěti sám zproblematizoval ávěrem románu, jenŽ
vymivá spontánním vj'kŤikem protestu proti válce. Ze stejné polohy vy-
cbazeji i Šrámkovy válečrré povídky Žasnoucí oojdh (|924), zejména risďed-
ní z nich' lazvariá První akt, v niž na postavě vojáka-anarchisty a několika
ieho druhťr zachytil bezmocnost a bezqi'chodnost živeloého individuálního
Protestu' pohlceného nakonec ne prosnou mašinérií válečného Ťemesla.

Jednoznačná vitalistická manifestace Životního kladu byla ostatně ien
dočasnfnr zjevem v Šrámkově tvorbě, pro niž je od počátku typická polarita
opoiení a stesku, touhy a skepse, a v nLž má oslava lásky a mládí, chvála
intenzívního života citového a smyslového od počátku svtrj opačnf pÓl
v erotickém pesimismu. Téma milostné deziluze, citové osamělosti a život-

ní prohry se brzo po StÍíbmém větru znovu waci v KŤižovathdch (1913)'
trojďlnén románovém pčíběhu několika vykolejenfch' milostnou vášď
poseď!'ch i drcenfch postav' i v povídkorrfch sbírkách oikt (l9|2)
á Ktaotr a housle (l92o); v poslednim Šrámkově románu Past (l93|)
vÉsfuie až v nihilistickf obraz lásky a žely.

Dramatika Šrámkova dává podobnf obraz jako ieho prÓza. Po několika
impresionistickfch aktovkách (Čeroen,1905, ai.) vrací se Šrámek k dramatu
svou nej spěšnější hrou Léto (L9L5). VytvoŤil v ní dramatickou parďelu
Splavu, hymnus na piírodu a zemi, na lásku a mláď; oslavil v ní ŽivotnÍ
pÍirozenost a spontaneitu, čistotu a citovou včelost, reprezentovanou mlá-
dím a postavenou do kontrastu s blazeovanou, povrchní a umrtvuiící
intelektuálštinou. V ristŤední postavě Jana Skalníka dotvofil Šrámek svťri
typ senzitivního dospívajícího chlapce ze StÍíbrného větru; zde k němu
vytvoŤil spoluhráče v postavě venkovské dívky Stázy' v níŽ ztělesnil svou
pŤedstal.u života ,,po zákonu zffiě*. Léto spolu s dramatem Měsíc nad
iekou (|922) patÍí k nejvj'znamnějším projevťrm českého jevištního impre-
sionismu, v nichž Šrámek plně rozvinul své ptrsobivé prostčedky: kresbu
nálady a vyiádŤení vnitinÍch stavtr a citoqi'ch vztahťr hdinťl. Po vitalistic-
kém rozrrrachu Léta je Měsíc nad iekou melancholicky laděnou komedií
o životní tezignaci, o někdeiších ,,orlech.. se zlomenlmi kiídly' s nimiŽ
dramatik znovu konfrontuje odvahu a naděje mládí, ovšem tentokrát uŽ se
závěrem dďeko méně jedrroznačrrjm . lJž z této hry je patrné, jak Šrámek
postupně ztotožůuje zápas mezi životem a tím' co jej umrtvuje a znetvofuje,
s konfliktem biologického mládí a stáŤí; jednozrračněji vystupuje tato
proměna v dďších dramatech (Plačicí satyr, 1923, aj.). Zvláštní místo
v Šrámkově dramatice má komedie Hagenbek (1920), piedstavující Šrám-
kťrv zdačilf p.oválečnf rozběh k aktuální politické satiie. Zachytil v ní
vzrušenou atmosféru posledních dnťr Rakouska a prvních dnťt poválečnfch;
v hlavní postavě zkarikoval typ militaristického rakouského generála,
jemuž protihráče vytváŤí zástup zradikalizovanj'ch vojákťr a v závěru lid
pod okny jeho zámku, a pokusil se tu - s menším rispěchem - i o karikaturu
samozvaného politického,,l'udce lidu...

Jan Nepomuk Štěpánek
/r783-1844/

Dramat|k, herec a režisér, vrtdčí postava českého divadla
v první tŤetině 19. století.

Narodil se 17. 5. 1783 v chÍudimi' vysfudoval gymnázium v Lito-
myšli, filozofii a teologii v Ptaze. Místo do služeb církve pÍešel však po
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protest promítá neičastěii do citov ch dramat touhy a deziluze' do tragické-
ho či ironického protikladu mezi pčedstavou silného a krásného života
a brutálnÍ společenskou skutečrrostí (Sl va žioota, l903i Ejhle' člotlěk'
L904; Sedmibolestní, t905i Kame , srdce a oblaka' 19o6; Patrouilly' |909;
vj,bor z nich vydal autor 1919 pod názvem Slázla života a 1928 pod názvem
Pronich jedenadvacet.) Hrdiny Šrámkovfch povídek jsou vesměs společen-
ští vyděděnci' lidé vj'luční nebo sociálně nezakotvení, kteií se dostávají do
konfliktu s běžnfmi společenskjmi konvencemi a jeiichž osudem je zpta-
vidla životní ztroskotání' ať uŽ je qfsledkem jejich nonkonformnosti nebo
piizpťrsobení a moÍál'rí prohry. Podobnf charakter maií i hrrrinové nedo-
končeného generačního románu Buiiči, z nělrrož některé partie Šrámek
pievzal do svého ristiedního prozaického ďla' do románu Stžíbrn! oítr
(1910' piepr. 192l). Jeho iádrem však učinil pŤíběh citového a smyslového
plobuzení chlapce a později studenta lana Ratkina' objevujícího tajemsM'
krásu i bolest života. Také tento mlaďčkj' f11r{ina Šrámkťrv se stňetává
s nepčátelskjm světem, s nepochopením' pŤetváčkou' lžimorálkou; z bo.
lestnfch zkušeností i proher si však pŤesto odnáší radostné posďswí
,,stčíbrného větru.., piíslib krásy a štěstí i odvahu zápasit o ně. StŤíbrnf vítr
patii k nejtypičtějším a nejv raznějšfun projevttm české irrrpresionistické
pt6zy:. souvislá dějová |inig a vyprávěčská objektivita je tu nahrazena
volnjn iazením drobnfch epizod z Ratkinova života, nazíranj'ch médien
jeho vnitÍních citovj'ch proŽitkťr, dojmťt a pŤedstav.

Obdobnou dstavbu má i následuiící román Těto (|9l9), jímž Šrámek
uveď poválečnou vitalistickou vlnu v české literatuie. Vnější děiová osnova
tu spočívá v prostém pčíběhu erotického ztánl a životního zakoweď ďvky
z prďského pÍedměstí' do jejíhož Života brutálně zasahuje válka ve chvíli'
kdy nalezla svou Živohí rovnováhu v milostném naplrrěni. V sďední posta-
vě Šrámek ztělesnil a oslavil instinktivní, vitální a smyslnj'typ ženství;
život ,,těla.., Živel,né opojení tělesností iako základni Životní hodnotou, svět
vnímanj'toliko smysly jako tryskajíci Životni proud jsou vlastním obsahem
a smyslem tohoto ronr.rínu. Šrámek tu došel nejdál nejen v rozloŽení epické
struktury románu, ale i ve své jednostranné senzualistické koncepci, progra-
mově omezující pozitivní a smysluplnou lidskou aktivitu na oblast mimo-
společenskou, aby ji vzápěti sám zproblematizoval závěrem románu' jenž
vyznívá spontánním vfkiikem pÍotestu ploti válce. Ze stejné polohy vy-
cbiueji i Šrámkovy válečrré povídky Žasnoucí zlojdk (L924), zejména ristied.
ní z nich' nazlraná Prvni akt, v niž na postavě vojáka-anarchisty a několika
ieho druhti zachytil bezmocnost a bean.i,chodnost Živelného individuáIníbo
pÍotestu' pohlceoého nakonec neriprosnou mašinérií válečného ňemesla.

Jednozrračrrá vitalistická manifestace životďho kladu byla ostatně ien
dočasnln zjeve,n v Šrálokově tvorbě, pro niž je od počátku typická polarita
opoiení a stesku, touhy a skepse, a v níž má oslava lásky a mláď' chvála
intenzívního života citového a smyslového od počátku svťrj opačnf pÓl
v erotickéÍn pesimismu. Téma milostné deziluze, citové osarnělosti a život-

ní prohry se brzo po Stiíbmém větru znovu wací v KŤižooatkdch (1913)'
trojďlném románovém pŤíběhu několika vykoleienÝcb milostnou vášď
poseďfch i drcenfch postav' i v povÍdkovfch sbírkách onha Q9|2)
á Ktaoír a housle (1920); v poslednim Šrámkově románu Past (|93l)
vyrisťuje až v nihilistickf obraz lásky a žely.

Dramatika Šrámkova dává podobnf obraz jako jeho prÓza. Po několika
impresionistickfch aktovkách (Čeroen,1905, aj.) wací se Šrámek k dramatu
svou neirispěšnější hrou Léto (L9I5). VywoÍil v ní dramatickou paralelu
Splavu, hymnus na piírodu a zemi, na lásku a mládÍ; oslavil v ní Životní
pŤirozenost a spontaneitu, čistotu a citovou vťelost, repÍezentovÍurou mlá-
dím a postavenou do kontrastu s blazeovanou, powchni a umrtvujÍcí
intelektuálštinou. V ristčední postavě Jana Skatrika dotvoňil Šrámek sviri
typ senzitivního dospívaiícího chlapce ze Stiíbrného větru; zde k němu
vytvoiil spoluhráče v postavě venkovské ďvky Stázy, v níž ztělesnil svou
piedstavu života ,,po zákonu země... Léto spolu s dramatem Měsíc nad
Ťekou (L922) patií k nejvjznamněiším proievťrm českého jevištního impre-
sionismu, v nicM Šrámek plně rozvinul své ptrsobivé prosďedky: kresbu
nálady a vyjáďeď vnitfnÍch stav{r a citovj'ch vztahtt hrďnťt. Po vitďistic-
kém rozmachu Léta je Měsíc nad čekou melancholicky laděnou komedií
o životní rezignaci, o někdejšich rrorlech.. se zlomenjmi kňíďy' 5 nimil
dramatik znovu konfrontuje odvahu a naděie mládí' ovšem tentokrát už se
závěrem daleko méně iedrroznafuÝm. Í]ž z této hry je patrné, jak Šrámek
postupně ztotožlíuje zápas mezi životem a tím, co jej umrtvuje a znetvofuie,
s konfliktem biologického mládí a stáčí; jednoznač:rěji vystupuje tato
proměna v dďších drarrratech (Plačicí satyr' L923, ai.). Zvláštní místo
v Šrámkově dramatice má komedie Hagenbek (1920), pŤedstavující Šrám-
kťrv zdaŤilf ppválečnj' rozběh k aktuální politické satiŤe. Zachytil v ní
vzrušenou atmosféru poslednlch dnťr Rakouska a prvních dnit poválečnfcb;
v hlavni postavě zkarikoval typ militaristického rakouského generála,
|emuž protihráče vytváií zástup zradikalizovan''ch vojáku a v závěru lid
pod okny jeho zámku, a pokusil se tu - s menším rispěchem - i o karikaturu
samozvaného politického,,vtrdce lidu...

Jan Nepomuk Štěpánek
/r783-L844/

Dramatik, herec a režlsér, vtldčí postava českého divadIa
v první tŤetině |9. století.

Narodil se p. 5. 1783 v CtrÍur|imi, vysttdovď gymnázitrm v Lito-
myšli, filozofii a teologii v Praze. Místo do služeb církve piešel však po
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skončeni studií do Stavovského divadla, nejprve jako nápověda, potom iako
pokladník a nakonec jako sekretáÍ a hlavní ričetní. od počátku spolupraco.
val s česk'm souborem divadla jako piekladatel a ochotnick' herec. Po
r. 1809, kdy česká piedstavení zanikla, vě.noval mnoho risilí obnovení
českého divadla' coŽ se mu také podďilo počátkem r. L8|2. Tehdy stanul
v čele ochotnického spolku ,,milovníkťr českého divadla.., jenž dostal
povolení hrát česky na Stavovském ďvadle k dobročinnlm ričeltrm V :Íto-
remní.. dnv (tj. ve dny velk!'ch státních a církevních svátkťr, kdy se nesmělo
pÍovozovat vfdělečné divadlo). Roku 1820 byla tato piedstavení opět za-
kázina a česky se hrrilo jen ojediněle. PŤesto se Štěpánkovi podďilo ro.
ku 1823 uvést za podpory zpěvákťr Stavovského drvadla, kteií byli českého
ptrvodu, dokonce i první česká operní pčedstavení' a to s mimočádnfm
rispěchem.

Roku 1824 využil Štěpánek obratně krize ve vedení pražského divadla
a uvolil se na 10 let čídit společně s hercem Polavsk1|'m a zpěvákem Kainzem
Stavovské ďvadlo za porlmínkn Že budou povolena česká pčedstavení
v neděli a ve svátek odpoledne. Tak jeho zásluhou začala nová, polopro-
fesionální etapa ve vlvoji českého divadla, které stál Štěpánek v čele až do
t. 1842. Většinou uváděl ien své vlastni bry, pčeklady a ripravy. Jeho
repertoár se piitom skládď z rytíňskfch a ,,hrťrzostrašnfch.. čirroher,
Kotzebuovfch veseloher a vídeůskfch lidovfch frašek. Takovlto repertoár
nejspíše odpovídal zájmu prostého českého publika' a tím i divadelní
pokladně, na níŽ byla existence českého divadla závis|á. Po nástupu nové
generace vlastenecké inteligence v 30. letech (generace Tyla a Máchy) se
Štěpánkťrv divadelní pÍogÍaÍn stával jiŽ objektivní brzdou dalšího rozvoje
českého divadelnictví. Na literaturu měl tehdy Štěpánek ještě vliv jako
redaktor časopisu Českd včela. ZemÍe| v Praze |2. 2. L844.

Štěpánek napsal 15 pťrvodních her a dalších více než 120 pieložil a upra-
vi! z cizich piedloh. Silny ohlas měly jeho hry z českfch dějin, prodchnuté
na jedné straně buditelskjrn vlastenectvím, pietížené však z druhé strany
pokornou loajalitou k habsburskému mocnáňství a všem jeho soudob1irm
oporám (BŤetislaa Prrsní, českll Achilles, aneb Vítězstzsi u DomažIic' prem.
|8|2: obležmi Prahy od Šaejd , 1812). Neidéle na repertoáru vydrŽely
jeho veselohry, zvláště aktovka Berounské koldče (|8L8), obtiben!' Čech a
Němec (L8L6), kde Štěpánek obratně využil komiky dvojjazyčného česko-
-německého ďďogu, a ne|zdďileiši Pizlwdr o Sojkně (|823) s osvícenskjm
motivem zesměšnění a potrestání vyděračského spÍávce panství. Veškeré
jeho hry se vyznačují ďvadelní živostí a zručrrou dramatickou technikou.
Ze Štěpánkovfch pčekladtr jsou nejvj'znamněiší ieho piízvučně piekládaná
libreta, napň. k Mozanově ope e Don Juan (ptern, 1825) a k Veberovu
Čarostielci (s názvem Stželec kouzelnik, prem. 1824).

Josef Štolba
/  L846-t930 /

Dramatik, autor četnfch frašek a veseloher z prostŤedí českého
maloměsta, dlouho oblíbenfch hlavně na venkovskfch ochotnickfch
scénách.

Narodil se 3. 5. 1846 v Hradci Králové, gymnázium navštěvoval
zpočátku v rodném městě a dokončil ie v Praze, kde potom pokračovď ve
stuďu práv. od r. 1870 byl vychovatelem ve šlechtickj'ch rodinách,
s nimiž procestoval nejen západní Evropu, ale i Severní Ameriku včetně
Západni Inďe. Roku 1874 získď doktorát práv a po pěti letech praxe se stal
notáňem, a to neiprve v Nechanicích, pozděii v Pardubicích a nakonec na
Královskfch Vinohradech. V první polovině 80. let vykonď téŽ několik
cest po západní a severní Ewopě a dostď se ve společnosti cestovatele
KoÍenského až za po|átni kruh. Zemčel 12. 5. |930 v Praze.

Štolba debutoval na Prozatímním ďvaďe r. 1869 a v několika letech
uvedl celou čadu ňemeslně zdďilfch her, z nichŽ se nejvíce líbila pražská
lokální ftaška Krejči a šzlec (ptem. 1869) a veselohra Zapozlězené ovoce
(lrem. 187l). První jeho pokus o vážné drama, sociální hru z dělnického
pÍostčedí Matčino dílo (L872), potlačila cenzuÍa. Potom se Štolba na ňadu
let odmlčel a wátil se znovu na scénu až v Národním divadle, a to jako
libretista Dvoiákovy opery Torik palice (prem,. 1884) a jako autor veselohry
Vodni družstao (prem. 1886). Po rispěchu tohoto asi nejzdáňilejšího jeho
kusu pak následovaly většinou obdobné satirické obrázky maloměstskj'ch
poměrri (napÍ. Maloměstští diploma'4 1888).

Po formové a technické stÍánce jsou Štolbovy veselohry z 80. let opět
tak dovedně napsány pro jeviště iako jeho hry starší a prokazují znovu
autorovu zručnost v komicky ričinném a dramaticky soustčeděném rozví-
jení zápletky i jeho smysl pro humor a pro mluvn jevištní dialog. Nov rn
osobitjlm pťínosem je schopnost zachytit dramaticky vltaz.nou a satiricky
zaostienou zkratkou charakteristické projevy mďoměšťácké pietváňky,
omezenosti, chamtivosti, nevzdělanosti, s nimiž měl Štolba možnost sezná-
mit se dťrvěrně pii své notáÍské praxi. Jeho postavy jsou odpozorovány ze
Života českého venkovského městečka, avšak nepiekračují nikde hranice
takzvané realistické Žrínrové drobnokresby a zťrstávají po celou hru ne-
měnnjmi, charakterově jednostrannfmi schématy.

od 90. let jiŽ Štolbova dramatická tvorba ztrácela na své živosti; nei-
spěšnější hÍou tohoto období je rutinní veselohta Na letnim bytě (|898)'

k nejméně spěšnjm paďí jeho pokusy o hry vážné. Štolba psal také po-
vídkové prÓzy' cestopisná vyprávění (Za poldrní kruh, |89oi Ze Zípadni
Indie a Mexi.ka, |92O a zajímavé knihy vzpomínkové (Z mj,ch pamětí,
1e06-07).
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skoačení studií do Stavovského divadla, nejprve jako nápověda, potom jako
pokladník a nakonec iako sekretáč a hlavní ričetní. od počátku spolupraco-
val s česk1im souborem divadla jako pŤekladatel a ochotnick!'herec. Po
r. 1809, kdy česká pŤedstavení zanikla, věnoval mnoho tisilí obnovení
českého divadla, coŽ se mrr také podďilo počátkem t. l8|2. Tehdy stanul
v čele ochotnického spolku ,,milovníkir českého divadla.o, jenž dostal
povolení hrát česky na stavovském divadle k dobročirrnlm ričelirm V l:Da-
remni.. dnv (tj. ve dny velkych státních a církevních svátkir, kdy se nesmělo
provozovat vfdělečrré divadlo). Roku 1820 byla tato pňedstavení opět za-
kázána a česky se hrálo jen ojeďněle. PŤesto se Štěpánkovi podďilo ro-
ku 1823 uvést za podpory zpěvákťr Stavovského ďvadla, ktečí byli českého
pťrvodu' dokonce i první česká operní piedstavení, a to s mimoŤádnfm
tispěchem.

Roku 1824 využil Štěpáaek obratně krize ve vedení praŽského divadla
a uvolil se na l0 let ňídit společně s hercem Polavskjm a zpěvákem Kainzem
Stavovské ďvadlo za porlrninkn že budou povolena česká piedstavení
v neděli a ve svátek odpoledne. Tak ieho zásluhou zača|a nová' polopro-
fesionální etapa ve rrÍvoji českého divadla, které stril Štěpánek v čele až do
t. L842. Většinou uváděl jen své vlastní bry, pčeklady a ripravy. Jeho
repertofu se pŤitom skládal z rytíčskj'ch a ,,Mtzosttašnfch.. činoher,
Kotzebuoqfch veseloher a víderlskj'ch lidovfch frašek. Takovjto repertoár
neispíše odpovídal zájmu prostého českého publika, a tím i divadeloí
pokladně, na níŽ byla existence českého divadla závis|á. Po nástupu nové
generace vlastenecké inteligence v 30. letech (generace Tyla a Máchy) se
Štěpánkťrv divadelní progŤam stával již objekrivní brzdou dalšího rozvoje
českého divadelnictví. Na literaturu měl tehdy Štěpánek ještě vliv jako
redaktor časopisu Českd očeta. Zemie| v Ptaze L2. 2. 1844.

Štěpánek napsal l5 pirvodních her a dalších více než 120 pťeložil a upra-
vi| z cizich pŤedloh. Silnf ohlas měly jeho hry z českfch děiin, prodchnuté
na jedné straně buditelskfm vlastenectvím, pňetížené však z druhé strany
pokornou loajalitou k habsburskému mocnáŤství a všem jeho soudobjm
oporám (Bžetislazl Pnsni, českll Achilles, aneb Vitězstt.li u Domažlic, pÍem.
|8|2i obležení Prahy od Šzlejd , 1812). Nejdéle na repertoáru vydrŽely
jeho veselohry, zvláště aktovka Berounské kolděe (I8l8), oblíbenj' Čech a
Němec (|8L6), kde Štěpánek obramě vyrrŽil komiky dvoiiazyčného česko-
-německého ďalogu, a nejzdaňilejši Piaoodr o Sojkozlě (|823) s osvícensk'm
motivem zesměšnění a potrestání vyděračského správce panství. Veškeré
jeho hry se vyznafují divadelní živostí a znrčnou dramatickou technikou.
Ze Štěpánkovfch piekladir isou nejvjlznanněiší jeho pčízvučně pňekládaná
libreta, napň. k Mozartově ope e Don Juan (ptem. L825) a k ! eberovu
Čarostťelci (s názvem Stželec kouzelník' prem. 1824).

Josef Štolba
/L846-t930/

Dramatik' autor četnfch frašek a veseloher z prostÍedí českého
maloměsta, dlouho oblíbenfch hlavně na venkovskfch ochotnickfch
scénách.

Naroďl se 3. 5. 1846 v Hradci Králové, gymnázium navštěvoval
zpočátku v rodném městě a dokončil je v Ptaze' kde potom pokračoval ve
stuďu práv. od r. 1870 byl vychovatelem ve šlechtickfch rodinách,
s nimiž procestoval nejen ápartní Evropu, ďe i Severní Ameriku včetně
Západnli Inďe. Roku 1874 získal doktorát práv a po pěti letech praxe se stď
notáfem, a to nejprve v Nechanicích' pozděii v Pardubicích a nakonec na
Královskfch Vinohradech. V první polovině 80. let vykonal téŽ několik
cest po zápaďni a severní Evropě a dostal se ve společnosti cestovatele
Kočenského až za po|ár kruh. Zemčel L2. 5. 1930 v Praze.

Štolba debutoval na p1921ímnírn divaďe r. 1869 a v několika letech
uvedl celou ňadu čemeslně zdaiilfch her, z nichŽ se nejvíce líbila pražská
lokální ftaška Krejči a šzlec (ptem. 1869) a veselohra Zapooězené oooce
(prem. 187l). Prvni jeho pokus o vážné drama, sociálrrí hru z dělnického
prostiedí Matčino dío (L872), potlačila cenzrtÍa. Potom se Štolba na čadu
let odmlčel a wátil se znovu na sénu až v Národním divadle, a to jako
libretista Dvoťákovy opery Tzsrdé palice (pten. 1884) a jako autor veselohry
Vodni družsno (prem. 1886). Po rispěchu tohoto asi nejzdaiilejšího jeho
kusu pak následovaly většinou obdobné satirické obrázky maloměstskfch
poměrťr (napÍ. Maloměstšti diploma'{ 1888).

Po formové a technické stránce jsou Štolbovy veselohry z 80. let opět
tak dovedně napsány pro jeviště jako jeho hry starší a prokazují znovu
autoroÝ'rr zručnost v komicky fiinnig1 a dramaticky soustčeděném rozví-
jení zápletky i jeho smysl pro humor a pro mluvnjl jevištní dialog. Nov m
osobitfm pŤínosem je schopnost zachytit dramaticky vj'raznou a satiricky
zaostŤenou zkratkou charakteristické projevy maloměšéácké pietváŤky,
omezenosti, chamtivosti, nevzdělanosti, s nimiŽ měl Štolba možnost sezná-
mit se dťrvěrně pči své notáčské praxi. Jeho postavy jsou odpozorovány ze
života českého venkovského městečka, avšak nepčekračují nikde hranice
takzvané realistické žátttové drobnokresby a ztrstávají po celou hru ne-
rněnnjmi' charakterově jednostrannjmi schématy.

od 90. tet již Štolbova dramatická tvorba zttáce|a na své živosti; nej-
tispéšnější hrou tohoto období ie rutinní veselohra Na letním bytě (L898),
k nejméně rispěšnlm patčí ieho pokusy o hry váiné. Štolba psal také po-
vídkové prÓzy, cestopisná vyprávěnl (Za poldrní kruh, L890; Ze Zipadní
Ind:ie a Mexika, |920) a z'aji,mavé knihy vzpomínkové (Z mlch pamětí,
r906-07).

?87 Š
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František Adolf Šubert
/L849-19r5/

Publiclsta a divadetní historik, první Ťedite| Národního divad|a.
Psat pŮsobivé historické hry o odboji sedláktt proti pánúm
a sociální dramata ze současnosti.

Narodil se 27. 3. 1849 v Dobrušce. Vystudoval gymnázium v Hradci

Králové, studií na filozofické fakultě v Praze brzy zanechal a věnoval se

veňejné činnosti a publicistice ve službách staročeské strany. Jako schopnj'

organizátor si získal pňízeů politického vfrdce staročechťr F. L. Riegra'

stal se tajemníkem Českého klubu, členem v]Íboru Sboru pro zÍízenl

Národního divadla a r. 1883 prvním Ťeditelem této scény. V 90. letech byl

stále více kritizován pro uměleckf i politick konzervatismus a r. 1900 musel

nakonec ustoupit novému, mladému vedení divadla (G. Schmoranz,

K. Kovďovic a J. Kvapil). Zastáva! potom rtrzné funkce kulturně organi.

začnt, vtáti| se také k práci novináŤské a publicistické, v l. 1906-08 byl

prvním ňeditelem Městského divadla na Vinohradech. Zemiel v Ptaze

8 .9 .  1915 .
Jako spisovatel začínal historick mi romány a povídkami s romantickym

zaměienim, v 80. letech se jeho literární činnost soustiedila vflučně k tvorbě

dramatické, zpočátku rovněŽ s historick]fmi nríměty. Největšího ohlasu

z ní došly bty Probuzenci (|882) a Jan Vllraoa (1886)' a to jednak pro svou

oslavu selského odboje proti feudálnímu ritisku, jednak pro ievištně ričinné

(i když poněkud strojené) davové scény a pro poměrně zdaŤilou charakteris'

tiku postav českjlch venkovanťr. Hra Jan Vj'rava sé dlouho udržela na

reperioáru ochotnickych her v pŤírodě. Později se Šubert věnoval také poli-

ti&y a sociálrrě aktuálním tématfim ze současnosti' Drama čtyi chud ch stěn

(1893, uvedeno poprvé až |903) pojednává o krvavě potlačené stávce

západočeskj.ch havíŤir, vystavenj'ch rítlaku .sociálnimu i nárcdnostnímu'
V.iznarnnější roli než iako literát zastáv^l' Šubert jako politickf pňedsta-

vitei a organizátor oficiální měšťanské české kultury. K nespornym záslu-

hárn ieho sedmnáctileté vlády nad Národním divadlem patÍí' že oteviel

ccstu realismu na české ieviště (uvedením her Stroupežnického, Preissové'

Jiráska, bratŤí Mrštíktr) a že zotganizova| umělecky i politicky uspěšnf

záiezd Národního divadla do Vídně t. |892. Podobně vfznamn! byl i jeho

iniciativní podíl na uspoiádání slavné Národopisné vj'stavy v Praze r. 1895.

Rozsáhlfm polem Šubertovy ptrsobnosti byla divadelní publicistika.

NadjehoaktuáLněpropagačními,polemick1imiaskrytěiotevieněpolitic-
k mi brožurami vysoko siojí ieho dodnes cenné dílo divade1ně historické

a kritické, a to spis Ndroilnt dioadlo a Praze, dějiny jeho i staaba dokončenti

(1881), monografie Klicpera dratnatik (1898) a herecké podobizny J' Moš.

''y, r.-Ko1ára a K. Šimanovského v edici Masky Ntirodniho diaa,dla let

1883-19n (1902-06). Vrchol jeho ďvadelněhistorické práce wočÍ tčísvaz.
kové Dějiny Ndtodntho divadla tl Praze let 1883_1900 (19o8-l1). Kromě
toho vydď Šuben zaj[mavé ďvadéhi paměti (Moje dioadelnl toulhy a Moje
ozpominky' oboií 1902).

František TáborskÝ
/ t858-1940/

Básník, pŤekladaÉet a kritik, pokračovate| |. Yrchtického;
v inspiraci lidovou tvorbou rodného Va|ďska a v sIovanské
tematico naše| trva|é i|3toty svého reat|sticky orientovaného
básnického díla.

Rodá,k z lYstňice pod Host'.fnem (naroďl se 15. 1. 1858), vystudoval
Slovanské gynnázium v Olomouci a filozofickou fakultu v Praze (obor
čeština a germanistika). od r' 1885 učil na školách v Praze, v r. 19l1 se stal
ieditelem pražské Vyšší dívčí školy. R. 1896 navštívil Rusko. }iž v olo-
mouci se ričas il kulturďho žiuota, později v Praze reďgoval iadu sbornÍ-
kŮ a časopis{r' z'abyvď se osvětovou činností, aktirmě pracoval pro česko.
-slovenské sblíženÍ, byl starostou krajanského spolku Radhošť, v iehož edici
vydal několik drobnfch dokumentárních kďžek, až do konce života psal
popularizační a vzpomínkové stati a eseje o uměnÍ. Táborskf byl iedním
z nejstarších českfch spisovatelťr, ktďí se vyzaa|i z obdivu a sympatií
k Sovětskému svazu. ZemŤel v Praze 2l.6. |g4,l.

Táborskf zači,aa7 jako pŤednÍ básnickf pňedstavitel tzv. MIadé Moravy,
volného sdruženi literátťr, kteťí chtěli v 7O. a 80. letech obroďt českou
Iiteraturu lidovou a slovanskou orientacÍ. Vystoupil také poprvé v jejich
a|mnngg|g Zota (1877) pod pseudonymem Fr. HostivÍt a stal se jedním
z jeho hlarmích autor{r. Básnická tvorba Táborského je sice ovlivněna ďly
I. Vrchlického, ďe zároveĎ dťrrazem na vlasteneckou a slovanskou tenatiku
i snahou htedat pÍíklad v lidové poezii nebo v epické poezii ruské piedsta.
vuie reakci proti lunírovské ápadně orientované traďci. Historickou
hodnotu má zejména epická báseĎ Starti komedie (|8g2)' obtaz života ptaž-
ské společnosti ze sklonku 19. stoletI, v níž satirické zaměčení tluní reflexív-
nÍ složku, která pievládala v autorově lyrice. Jeho vlpravné skladbn |q nim|
mu byla vzorem Macharova epika, apostrofují vlastenecké tradice Moravy
(Hilinwé touhy, |906), popisuií dramatičnost etického postoje Jana Husa
(lleluja,1919) a oslavují vítěznj, boj českého lidu za první světové války
(Legenda staronood, 1927). Jsou však pŤÍliš zatlženy obšírnfmi popisy
8 powchními aktualizaceori. Větší vlmam má autobiografická veršovaná
povÍdka Poutntk (l9l3, kniŽně 1943), evokující drama nešťastné lásky na

- '!$.
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František Adolf Šubert
/ t849-19t5/

Publicista a divadelní historik' první Íeditel Národního divadla.
Psal prisobivé historické hry o odboji sedlák proti pánrlm
a sociální dramata ze současnosti.

Narodil se 27, 3. 1849 v Dobrušce. Vystudoval gymnázium v Hradci
Králové, studií na filozofické fakultě v Praze btzy zanec|tal a věnoval se
veŤejné činnosti a publicistice ve službách staročeské strany. Jako schopnj'
organizátor si získal pťízeĚ politického virdce staročechir F. L. Riegra'
stal se tajemníkem Českého klubu, členem v:Íboru Sboru pro z lzenl
Národního divadla a r. 1883 prvním Ťeditelem této scény' V 90. letech byl
stále více kritizovánpro uměleck:|' i politickjl konzervatismus a r. 1900 musel
nakonec ustoupit novému, mladému vedeni divadla (G. Schmoranz'
K. Kovďovic a J. Kvapil). Zastáva| potom rtrzné funkce kulturně organi-
zační, wátil se také k práci novináňské a publicistické' v l. 1906-08 byl
prvním ieditelem Městského divadla na Vinohradech. ZemŤel v Ptaze
8 .9 .  1915 .

Jako spisovate| začina| historickfmi romány a povídkami s ťomantickym
zaměťením, v 80. letech se jeho literární činnost soustiedila vflučně k tvorbě
dramatické, zpočátku rovněž s historick1fmi náměty. Největšího ohlasu
z ní došly lnty Probuzenci (L882) a Jan Vllrava (1886)' a to jednak pro svou
oslavu selského odboje proti feudálnímu tisku, iednak pro jevištně činné
(i když ponělrud strojené) davové scény a pro poměrně zdaŤilou charakteris-
tiku postav českj'ch venkovanťr. Hra Jan V1rava se dlouho udržela na
repertoáru ochotnickfch her v pťírodě' Později se Šubert věhoval' také poti-
ticky a sociálně aktuálním témat m ze současnosti. Drama čtyÍ chud ch stěn
(1893, uvedeno poprvé až |9O3) pojednává o krvavě potlačené stávce
západočesk ch havíŤil, vystavenjlch ritlaku sociálnímu i nárcdnostnímu.

V1iznamnější roli než jako literát zastáva| Šubert jako politick pÍedsta-
vitel a organizátor oficiálrrí měšťanské české kultury. K nesporn1fm záslu-
hárn jeho sedmnáctileté vlády nad Národním divadlem paÍÍi' že oteviel
ccstu realismu na české jeviště (uvedením her Stroupežnického, Preissové'
Jiráska, bratťí Mrštíktr) a že zotganizova| umělecky i politicky spěšnf
zájezd Národniho divadla do Vídně r. |892, Ptldobně vfznamn! byl i ieho
iniciativní podíl na uspočádání slavné Národopisné vÝ'stavy v Ptaze r. 1895.

Rozsáhl1|'m polem Šubertovy pirsobnosti byla divadelní publicistika.
Nad jeho aktuálně propagačními, polemickjmi a skrytě i otevieně politic-
k1imi brožurami vysoko stojí jeho dodnes cenné dílo divadelně historické
a kritické, a to spis Ndrodni dioadlo o'Praae, dějin'y jeho i stapba dokončend
(1881), monografie Kticpera dramatik (1898) a herecké podobizny J. Moš-
ny, F. Kolára a K. Šimanovského v edici Masky Ndrodniho dizsadla let

1883-1900 (1902-06). Vrchol jeho ďvadelněhistorické pláce tvočí tňísvaz.
kové Dějiny Ndrodního dioadla zl Praze let 1883-19001rsoa-rt). Kromě
toho vydal Šuben zajímavé divadélni paměti (Moje diz:ailelnt rcuíky a Moje
ozpominky, obojí 1902).

František TáborskÝ
/1858-1940/

Básník, pňek|adatel a kritik, pokračovatel |. Yrchl|ckého;
v inspirac| |idovou tvorbou rodného Va|ďska a v stovansié
temat|ce našel trvaté iistoty svého reatistlcky orlentovaného
básnlckého díla.

^. Rodá| z Bystiice pod Hostlnem (narodil se 15. l. 1858), vystudoval
Slovanské gymnázium v olÓmouci a fiIozofickou fakultu v. rr""e 1ouo.
ieš'tin1 a germanistika). od r. 1885 učil na školách v Praze, v r. 191l si stal
Ťeditelem p:ďské Vyšší divčí školy. R. 1896 Davštívil Rusko. JiŽ v olo-
mouci se ričas il kulturnÍho života,později v Praze reďgovď iaáu sborní-
kŮ a časopisťr' zablva| se osvětovou činnostír aktivně piacoval pro česko-.slovenské sblížení, byl starostou krajanského spolku Radhošť, v iehož eďci
vydal- několik drobnfch dokumentárních knížek, až do konáe iivota psal
popularizační a vzpomínkové stati a eseje o uměnt. Táborskf byl iednímz nejstarších českfch spisovatelťr, ktďí se vyznali z obdivu a- sympatit
k Sovětskému svazu. Zemiel v Ptaze 2|. 6. !g4,l.

Táborskf začtnal jako piední básnickf pŤedstavitel tzv. Mladé Moravy,
voloého sdružeaí literátťr, ktečí chtěli o zo. 

" 
80. letech obrodit českou

literaturu lidovou a slovanskou orientací. Vystoupil také poprvé v jejich
almanachu Zora (l87?) pod pseudony..- F'. HostivÍt ď stal se i"a"i-z ieho hlawích autorťr. Básnická worba Táborského ie sice ovlivněna dfly
J. Vrchlického, ale zároveř drirazen na vlasteneckou a slovanskou tematiku
i snahou hledat pťÍklad v lidové poezii nebo v epické poezii ruské pčedsta-
vuie reakci proti lumírovské západně orientované uaďci. Hisiorickou
h:$"q má zejména epická báseí Star komedie (|8g2)' obtaz života pruž-
ské společnosti ze sklonku 19. století, v níž satirické zaměňeď tlumí reflexív-
ní složku, která pčevládďa v autorově lyrice. Jeho q|rpravné skladbn k nimž
gu byla vzorem Macharova epika, apostrofují vlastenecké uadice 

-Mo,"..y

(H.rdinné touh)l, 1906), popisují dramatičnost etického postoje Jana Husa
\lklujal l9l9) a oslavují vhtěz'.! boi českého lidu za první světové války(Legenda staronotlri, 1927). Jsou však pčíliš zatižeay obšírnjmi popisy
a povrchními aktualizacemi. Větší vÝznam má autobiografická veršovanápovídka Poutnik (l9l3, kniŽně 1943), evokující drama neŠťastné lásky na

"s,
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pozadí vnitŤního zápasu chudého intelektuála o životní klad. Podobně
osobně laděná je sbi*a M.ilj brezlíi (L938)' která shrnuje autorovy ironické
komentáie, satfuické glosy i citová vyznání, podávající svědectví o jeho
politické orientaci, zejména též o obdivném vztahu k Sovětskému svazu.

Z Táborského prozaickj.ch prací si zaslouží pozornost vzpomínkgvá kni-
ha povídek tJ kamartidshého stolu (L933), v níž se básnik vrací do dětství
proŽitého na valašském venkově. Život vďašské vesnice popsal Táborsk!'
také v národopisné studii Rusaoa (1928).

Zájem o vltvarné umění vedl Táborského k několika popularizačním
pracím a k iadě kritik, zeiména o českj'ch realistickfch nmělcích (H.
Schwaiger, A. Kašpar), ale i jihoslovanskÍch (I. Meštrovič). odborně se
zabfva| také ruskj'm vjtvarnictvím, zeiména uměním starší doby (Ruské
uměnt, L92L), Z ruské kultury ho upoutalo i divadlo a písemnictví, jimž

věnoval Ťadu pojednání; z těchto prací nejvfznamnější je stuďe Puškin,
pětsec soobody (|937), postihující dobovou aktuáInost i historickou hodnotu
díla A. S. Puškina.

Táborskf byl jeden z prvfch českfch básníkťr, kterj'systematicky tlumo-
dI ruskou klasickou literaturu. ovlivněn ještě pňekladatelskjm stylem

J. Vrchlického , zača| již v 90. letech pňekládat M. J. Lermontova, později
práce Puškinovy, A. S. Gribojedova ai.

Rudolf Těsnohlídek
/  t882 -7928 /

Básník, prozaik, publicista, pÍekladatel' autor knih pro dětl.
Ved|e lyriky a básnickfch pr6z,iaž odrážejí náladu z konce století
I niternf tragickf pocit básníkúY' reprezontují jeho literární dí|o
pÍedevším novináÍské humoristlcké romány, v nichž zachyti! své
doimy z moravské pŤírody a svět drobnfch lidí z brněnské periférie.

Narodil sé v Čáslavi 7.6. L882 jako syn rasťlv; tato okolnost měla
vyarama! vliv na utváŤenÍ jeho základního životního pocitu společenského
vyděděnce. Vystudoval gymnázium v 'Čáslavi a v Hradci Králové, kde
r. 1901 maturoval. TéhoŽ roku začal studovat na filozofické fakultě pražské
univerzity. V Praze se také sblíŽil s anardhistickou literární druŽinou kolem
St. K. Neumanna a zab| bjt literárně {ionf. Do jeho života hluboce za-
sáhla smrt jeho první ženy Kaii, která Eahynula za tragick!'ch okolnosti
krátce po svatbě r. 1905 na jejich společrré cestě v Norsku. Z podnětu
\gg6anngy6 odďel r. 1906 do Brná atitastoupil tu novináiskou dráhu:
nejprve jako redaktor Moravského kraie' qd r. 1908 v Lidovfch novinách
jako fejetonista a referent ze soudní síně. Na sv ch cestách po Evropě

pozrral zeiména skandinávské země, k nimž ho váza| tuk! vztah a z jejichž
literatur téŽ pťekládď. lako novinái se poďlel na veiejnáčinnosti, zejáéna
na rťrznfch sociáhích akcích; mj. dal podnět k stavění vánočďch siromri
republiky, spojen{mu se sbírkami na chudé. ZetnÍelsebewaždou 12, |, |g28
v Brně.

Těsnohlídkovo literámí dílo vywáiejí dvě wstvy na vzÁjemznačně odlišné
iak žánrově a stylově, tak záktadním laděním. První z nich zahrnuje Těs-
n9hlídkovu tvorbtr lyrickou, veršovanou i prozaickou; je spjata piedevším
s ieho básnickÍrn mládím, literárně značně ovlivněn!.m impreďonismenr
(hlavně severskoÚ prÓzou) a doznívající a osférou konce sidleti. Motivy
dezihye a e1otic$ho pesimismu, životního ztroskotánÍ a smrti se v jeho
mladfch pr zách\(Ňelie, |9o2i Doa mezi ostatnimi, 1906; Koěty o jlnt,
1908) jevÍ v podque {terárně značně odvozené; pozdějšÍ návrat-do iéže
9olohy v básnick']ich prÓzách Pazlí oho (t922) a v lyrickfch sbírkách Dez
(!9??'a R9 itÍl prriJ (posmrtně 1935) však svědčí o tom, že jejich geneze
tkví hlouběji' v tt|sipkém životním pocitu básníkově, jenž zabarvuj-e troÍ-
kfm a.pesimisticffi $odtextem i jeho humoristické novináiské pt6zy.

Do čtenáŤského pqvědomÍ vstoupil Těsnohlídek blavně druhou oulastt
své worby - jako dlouholerj'fejetonista a soudničkáŤ Lidovfch novin. Ze
své bohaté Žurnalistiéké praxe si pŤinesl zevnrbnou znalost brněnského
piedměstí j kraje a geloulealérii postav a figurek z periférie města i z okraje
společnosti; zde se }ryb1pil jeho psychologickf záiem o svět drobnfch liď,
citlivé i soucitné po|ozurhění pro jejich osudn pro jejich životní styl i pro-
jev. Noviny v něm vypěstovaly smysl pro bezprosďedď pozorovárÍ ďpro
pŤímí nestylizovaaf zá'iF.am všer|ní skutečnosti, zejména pro zachyJení
mluveného projevu, od krajovfch diďekni (k jejichž znalcťrm patĚil) áž po
hant rku podsvětí; plistedná reprodukce mluveného projevu 

" 
oenol.a''"t.

zvyšuje dojem auteftisitp'' iednak slouží komickému ričinu. Všechny tyto
rysy charakterizuii { {ěsnonídkovy větši práce prozaické, jeŽ svou poáo-
bou -.volnjm a!'pPÍc\ptÍetězenim Ťady epizodicki'ch piibehtr, 

"aue.t,a stuďí _ ukazují l{o q1qrn'1r pťrvodnímu novinovému .'reeni. To platí
]:inén1o ďech .q'+á"p.{!f+' kronikách z brněnské periférie (Posádon,
1916; Kolonia K ; tietí, Pftběhy PoťÓchlencwy6 zťrstala jen na
stránkách novin). rr{ \usr,p noviny - jako doprovod k seriálu i<reseb
St. Lolka _ byta priv|{r:p [s[na i nejpopulárnější Těsnohlídkova kníŽka,
ro.zmarná lyrická poht{kh $,\na systrouška (l92O), jež ltči osudy lišky
žijíci v zajetl u myslivce, i a prožitj' ,,milostnf.. piíběh; Na rozdíl
od piedchozích prací pracuj{\t|r autor s prolínánín\ a-kťíŽením dvojí rovi-
ny iak v kompoziční vi'staibě (vpínání lyrickfct pňíror{ních partií do
osnovy vcelku konvenční ,,myslivecké.. humoresky), tak v jazykovém stylu;
k humornému podbarvení tu slouží píedevším charakteristicŘ1r re'''ot'tia-
kťrv slohovf prostíedek, totiž VyužitÍ dialektu v piímé ťeči, iež je zvlášť
'ičinné tam, kde jde o zvíiecí hrdiny. (Lyrická i komická suánka piíběhu
zvlášť vjxazně vystoupila do popňedí v operním zpracování L. Ianáčka.)
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pozadí vnitťního zápasu chudého intelektuála o životní klad. Podobně
osobně laděná je sbírka Múj breoíŤ (1938)' která shrnuje autorovy ironické
komentáňe, satirické glosy i citová vyznání, podávající svědectví o jeho
politické orientaci, zejména též o obdivném vztahu k Sovětskému svazu.

Z Táborského prozaickj,ch prací si zaslouží pozoÍÍrost vzpomínková kni-
ha povídek U hamard'dského stolu (|933), v níž se básník wací do dětstvl
prožitého na valašském venkově. Život vďašské vesnice popsal Táborskj'
také v národopisné studii Rusava (1928).

Zájem o vjtvarné umění veď Táborského k několika popularizačním
pracím a k ňadě kritik, zejména o českj'ch realistickj'ch rrmtlgig! (H.
Schwaiger, A. Kašpar), ale i jihoslovanskj'ch (I' Meštrovič). odborně se
zabyval také ruskÍm vjtvarnictvím, zejména uměním starší doby (Ruské
wnění, L92L). Z ruské kultury ho upoutalo i divadlo a pÍsemnictví' jimž

věnoval Ťadu pojednání; z těchto prací nejqi'znamnější je studie Puškin'
p&lec svoboily (|937)' postihující dobovou aktuálnost i historickou hodnotu
díla A. S. Puškina.

Táborskf byl jeden z prr'fch českfch básníkťr, kterj'systematicky tlumo-
čil ruskou klasickou literaturu. Ovlivněn ještě pčekladatelskjm stylem

J. Vrchlického, zača| již v 9o. letech preHádat M. J. Letmontova, pozděii
práce PuškinovY, A. S. Gribojedova aj.

Rudolf Těsnohlídek
/  L882 -7s28 /

Básník, prozaik, publicista, pÍekladatel, autor knih pro děti.
Yedle lyriky a básnickfch pr6z, iaž odrážeii ná|adu z konce století
i niternf tragickf pocit básníkúY' reprezentují jeho literární dí|o
pÍedevším nov|náňské humoristické romány, v nichž zachytil své
dojmy z moravské p}irody a svět drobnfch lidí z brněnské periférie.

Narodil se v Čáslavi 7.6. |882 jako syn rasťrv; tato okolnost měla
rrÍznamnÝ vliv na utváÍeď jeho základního životního pocitu společenského
vyděděnce. Vystudoval gymnázium v.Čáslavi a v Hradci Králové, kde
r. 1901 maturovď. Tébož roku začal studovat na filozofické fakultě pražské
univerzity. V Praze se také sblížil s anardlristickou literární druŽinou kolem
St. K. Neumanna a zab| bjt literárně {innf. Do jeho života hluboce za-
sáhla smrt jeho první ženy Kaji, která pahynula za tragickj'ch okolností
krátce po svatbě r. 1905 na iejich společné cestě v Norsku. Z podnětu
Neumannova odešel r. 1906 do Brná a.i'tastoupil tu novináiskou dráhu:
nejprve jako redaktor Moravského kraie, Qd r. 1908 v Lidorrfch novinách
iako fejetonista a referent ze soudní síně. Na svj'ch cestách po Ewopě

poznal zejména skandinávské země, k nimž ho váza| zk! vztah a z jejichž
literatur též pťekládal. Jako novinái se poďlel na veňejné činnosti, z";áena
na rťrznjlch sociá|nÍch akcích; mj. dal podnět k stavěnÍ vánočních siromťr
republiky' spojen{mu se sbírkami na chudé, ZemÍelsebevraždou |2. |, |g28
v Brně.

hanjÍr.ku p9dsvětí; Éťlslddpá reprodukce mluveného projevu.' ''enol.a,,"t.
zvyšuje dojem.aute{ticity, iednak slouží komickému ričinu' Všechny tyto

Těsnohlídkovo literární dílo vytváťejí dvě vrstvy navzájenznačně odlišné
jak žánrově a stylově, tak základním laděním. První z nich zahrnuje Těs-
nohlídkovu worbu lyrickou, veršovanou i prozaickou; ie spjata piedevštm
s jeho básnickÝn Eládím' literárně značně ovlivněn m impresionismem
(hlavně severskou prÓzou) a doznívající atmosférou konce sioleti. Motivy
deziluze 

" 
.loJi:s!9 pesimismu, životního ztroskotánt a smrti se v jeho

mladfch pt zách\(Ňe)ie, t9O2; Doa mezi ostatnimi, t9O63 Koěty o jínt'
1908) jeví v podqu f.terárně značně odvozené; pozdější návrat-do iéŽe
99.'9hy v básnick.fch prÓzách Pazl,Í' oko (1922) a v lyrickfch sbírkách Dez
(!9??).a Rozbitit]$a/ (posmrtně 1935) však svědčí o torr5 že jejich geneze
tkví hlouběji, v tt}gigkém životnlm pocitu básníkově, jenž 

""b""*'1" 
nor-

kÍm a pesimi'1igffi $odtextem i jeho humoristické novináiské pt6zy.
Do čtenáiského.nqueao.i vstoupil TěsnohlÍdek hlavně druhou otlasti

své worby - jako dlouholetf fejetonista a sourlničkáŤ Lidovfch novin. Ze
své bohaté žurnalistické praxe si piinesl zevnrbnou znalost brněnského
piedměstí i lcaje a gelou|salérii postav a figurek z periférie města i z okraje
společnosti; zde se t.ybtlir'il jeho psychologick! zájemo svět drobnfch liď,
9itlivé i soucitné potozutění pro jejich osudy, pro jejich životnÍ 'tyl i p'o-
iey. Noviny v něm vypěstovďy smysl pro bezprosďední pozorováot a pro
pT*Í' nestylizovanf zázbam všer|ní skutečnosti, zejméia pro zachycent
mluveného projevu, od krajodch dialektťr ft jejichŽ znďcfim patŤil) až po

rysy charakterizuji { {{s|ronídkovy větší práce prozaické, ;ez svou ioáo-bou -.voln:Ím dě|Pffilpďetězením čady epizoďcty'cn piitětrtr, áue'r'
pťrvodnímu novinovému určení. To platí

:Í.lfo:- 9 {"t'+á"p-F+ kronikách z brněnské periférie 1Posá in,
t9l6; Kolonia K, ; tÍal, Pžíběhy PolÓchlencwjl, zťrstala jen na
:"${:h novin). rr{ irtdovp noviny - jako doprovod k seriálu i<reseb
St. Lolka .- lvJl p{h$ !s[na i néjpopulárnější Těsnohtídkova kníŽka,
ro.anarná lyrická pohb{kh (lika nystroušha (t92O), jež |ič| osudy lišky
žij-ilci v zajet| u myslivce, ;e;$ r|tet a prožit:ll ,,rnilostn1|i. piíběh. N" 'ozait
od pťedchozích prací pracuj{it\r autor s prolínánírir a kčí}ením dvojí rovi-
ny iak v kompozični vjlstavbě (vpínání lyrickfcl| pňírodních partií do
osnovy vcelku konvenční ,,myslivecké.. humoresky), tak v jazykovém stylu;
k humornému podbarvení tu slouží piedevším charakteristickÝ TěsnoŇid-
kÍrv slohorrf prostňedek, totiž Využití dialektu v piímé Íeči, jež je zvlášť
'ičinné tam, kde jde o zvífecí hrdiny. (Lyrická i komická stránka pčíběhu
zvlášť vjrazně vystoupila do popfedí v operním zpracovánl L. Janáčka.)

-S,-._
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tazykově experimentuie Těsnohlídek i v iinÝch ďlech. S menším rispěchem
vyuŽil napŤ. zloděiské hantÝrky ve fantastické grotesce Vrba zelend (|925);

v utopickém piíběhu čtyi. současnlk{r, kteňí se z tisíciletého spánku probuď

do zcela zrněněnfch poměrtr t.2924, se pokusil o aknrální společenskou
satiru. S novináňskou prací souvisejí i dalšÍ Těsnohlídkovy prÓzy: črta
pmanová (L926), ježvzntkJa z jeho osobní ričasti pči objevování Demánov.

skfch jeslgĎ, a prvď literární zpracovÁ { vzpomÍnek českého polárníka

tikymo |Velzt (L928). Těsnohlídkovo literámí dílo doplřuje několik knih

pro mládež (Čimčirínek a chlapci,1922, aj.).

Felix Téver
/  t852 -1932 /

Prozatérka rozvíjejícÍ v povídkovfch kn|hách téma crot|cké
dezlluzc a ujaňmenÍ ženy a v romantlcky laděnfch román'ech téma
rozPoru gnu a skutcčnosti. Nejšťastnější |sou její romány
evoiiuiícÍ atmosféru staré Prahy druhé potovtny m|nu!ého stoletÍ.

Vl. jménem Anna Lauermannová, toz. Mikschová. Naroďla se

L5. L2. |852ve vlastenecké patricijské rodině pražského lékďe M. Miksche,
pňítele českfch měšťanskfch politikŮ, zvláště F. L. Riegra. Díky rodině

Riegrově se A. Mikschová iiž v raném mládí ocitla v prostŤedÍ pražské

inteligence uprosďed jejích společensko-politickfch a kulturnÍch s'ah.

zdetave u^i6o ieií nejdúvěrněiší ďouholeté piátelství s M. Čeťvinko-

vou-Riegrovou. R. 1877 se provdala za J. Lauermenna, vnuka Jungmanno-
va, ale toto-nanželství nebylo šťastné: po osmi letech z něho A. Lauerman-

nová uprchla a strávilra se svou matkou a dcerou olgou tŤi léta v ltálii'

běhen nichž se zotavovala z plicní choroby a duševďch riuap. V té době

byl prosazen i rozvod, na tehdejší dobu vÝiimeční a rozhodlo se vlastně

i o 
-spisovatelčině 

literárď dráze: hned po náwatu r. 1888 uveiejůuie ií
Sv. čecb v Květech první prÓzy podepsané pseudonymem Felix Téver,

kterÝ je památkou na šťastná itďská léta (,,šťastná Tibera..) a jeiž potom

užívďa ď do koo"" života. - S literaturou se však osud spisovatelčin spoiil

iiž r. 1880. Na Riegrovo doporučení otevrela časen proslulf literárď

,ďÓo, u něnž se pčesně pťrl století téměi bez pňestávky sc,házeli umělci

několika generací, počínaji lumírovci a konče bratry Čapky. V rodinném

domě na drrešnírn Jungmannově náměstí a za letních měsícťr v libocké vile
(diíve zde žil spisovatelčin dtrvěrnf pňítel J. Zeyer) vzniklo společenské

.ď"ď'ko, v němž se konala ,,vzáaá duchová sympozia... o inspirující

atmosféie těchto intelektuálních sbromáždění i o,vlastnostech hostitelky

vypovÍdá sborník vzpomín.ek o bébušce (tak byla v kruhu svfch blízkfch

nazlváaa)' jejž vyffii t. L935 piátelé' někdejší hosté sďÓnu. - Doživši se
takťka osmdesáti let spisovatelka zemíela L6, 6. |g32 ve své $bocké vile.

Literární dílo Felixe Tévera tvoŤí tčináct prozaickfch knih a několik
drobnějších prací dramatickfch. ZaměÍením i tematikou se pohybuje
v poměrně zkém kruhu otázek dan ch vlastď životnÍ zkušeností a ronun-
ticlcjm uměleckln postojem. V prvním tvťlÍčím období, v němž pčevažuie
tvorba povídková a novelistická (Pooídky' L894; Pan bdsntk, |9|0; U božtho
oka' L9t9)' Téver píše - zpočátku pod vlivem K. Světlé - žánrové realistické
obrázk5 kde nejčastěii vystupují rozvrácené, opuštěné nebo zklamané
bytosti. Znovu a arovu obměůuje motiv ujaimené ženy, zbavené despotic-
kfmi muži romantick1|'ch snťr. EmancipačnÍ sklon i marn!'boj proti spole-
čenské konvenci je pŤeveden nejčastěji do sentimentálďch piíběhťr dívek
a mlad1fch žen, piičemž jeiich dějištěm bjvají romantické kulisy star;fch
zámkťr, městsk ch palácťr, temn;fch uliček, kostelťr i híbitovťr.

Neustálj' rozpor snu a skutečnosti, romantická touha po nedostupném,
nedosaŽitelném nebo nenáwatně araceném - to vše se nejv'.!'razněji uplat-
nilo v druhém období tvťrrčí činnosti Téverovy; teprve zde se plně prosaďl
literární vW l. Zeyera, jímž je poznamenáno všech pět Téverov!'ch romá-
nÍt. V románu Na d'zlojí struně (|9t2) stojí autorka Da tyze romantické
pitdě; je to kronika o milostném prokletí žen staré šlechtické rodiny Gon-
wayov1ich, z'asazená do chmurné bretarlské kraiinn ďe zčásti též do roman-
tickjlch zákoutí praŽské Malé Strany. Metafyzick1|z protiklad i jednota lásky
a smrti jsou vridčí ideou této románové balady. Romantikou je pťeplněn
i poslední tomán Prapoiliz:nd historie (|932)' v němž se autorka dala unášet
volnou fabulací a ve fantastickém ději nechala procházet hlavní postavu,
lomantického snílka, lékďe Silvara, nejroztodivnějšími prostÍedími:
sledujeme jej v zámcich i palácích Čech, Benátek i Pďíže, ve vile zešílevší-
ho houslového virtuosa kdesi uprostied šumavsk1ich lesťr, ale i v cirkusové
maringotce, putuiící po českj'ch vsích a městečkách. Do tohoto okruhu
patií ještě Čern Lohengrin (|927), oněginovsk!' román o egocentrickém
básníku Ruckém, pro nějž všechny lidské i rnilostné vztahy jsou toliko
inspiračním zdrojem. Tento román b1fuá povaŽován za polemiku s umě-
leckjm a Životním postojem tehdy již zemťelého Téverova pŤítele o'
Theera.

Romantick1i a realistickj'základ Téverova uměleckého naturelu se nejlé-
pe smíŤily v staropraŽsk!'ch románov ch kronikách, románech Dětí (L92I)
a V hradbdch (|924). Teprve v nich se autorka odpoutala od rizké tematiky
milostné deziluze a zachytila širší společenské souvislosti. Elegické kouzlo
staré Prahy' portréty lidí ,,kdysi bfvaljlch.., melancholická atmosféra
upljvajícího času, to vše naplrtuje stránky obou románťr, v nichž autorka
evokuje doby svého mládí. V Dětech je rozvíjen na osudech rodiny praž-
ského rifednfta Kďiny turgeněvovskÝ nárnět sporu generace roďčťr a dětí,
zatímco román V hradbách, mající oporu ve skutečnj'ch postavách z dob
autorěina mládl, zachycuje českou společnost 50. a 60. let v jejích nadějích,
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tazykově orperimentuje Těsnohlídek i v iinÝch dílech. S menšírn rispěchem
vnržil napi. áodějské hantlrky ve fantastické gÍotesce Vrba zelerui (L925);
v utopickém pÍíběhu &yň,současníkir, ktečí se z tisíciletého spánku probudí
do zcela změněnj'ch poměrir t. 2924, se pokusil o aktuální společenskou
satiru. S novináňskou prací souvisejí i další Těsnohlídkovy prÓzy: črta
Dmtcinotsti (1926)' !ež vznikla z ieho osobď ričasti pŤi objevování Demánov-
skfch jesk5rli, a první literární zpracováď vzpomínek českého polárníka
Eskymo |Velzl (1928). Těsnohlídkovo literární dílo doplrluje několik knih
pro mládež (Čimčirlnek a chlapci, L922, aj.),

Felix Téver
/L862-r932/

Prozatérka rozvíjc|ící v povídkovfch kn|hách téma crotlcké
dezlluze a uiaÍmení ženy a v romanticky laděnfch románech téma
rozPoru snu a skutcčnosti. Neišťastnější jrou iejí romány
evokuiÍcí atmosíéru staré Prahy druhé polovlny mlnulého století.

Vl. jménem Anna Lauerrnannová, roz. Mikschová. Naroďla se
|5. |2. |852 ve vlastenecké pauicijské rodině pražského lékďe M. Miksche'
pčítele čes\|'ch měšťanskfch politiktr, zvláště F. L. Riegra. Díky rodině
Riegrově se A. Mikschová již v raném mláď ocitla v prostŤedí pražské
intďgence uprosďed jejích společensko-po[tickjlch a kulturních snah.
Zde také vzniklo ieií nejdťrvěrnější ďouholeté pčátelství s M. Červinko-
vou-Riegrovou. R. 1877 se provdala za J. Lauermanna, vnuka tungmanno-
va, ale toto manželswí nebylo šťastné: po osmi letech z něho A. Lauerman-
nová uprcbla a strávila se svou matkou a dcerou olgou tÍi léta v Itálii'
běbem ďchž se zotavovala z plicní choroby a duševních ritrap. V té době
byl prosazen i rozvod, na tehdeiší dobu rrÍjimečnÝ, a roáodlo se vlastně
i o spisovatelěině litedrď dráze: hned po návratu r. 1888 uveŤejĎuje jí

Sv. Čech v Květech prvď prÓzy podepsané pseudonymem Felix Téver,
kterf je památkou na šťastná itďská léta (,,šťastná Tibera..) a jejž potom
uŽívala až do konce života. - S literaturou se však osud spisovatelčin spojil

iiž r. 1880. Na Riegrovo doporučeď otevťela časem proslul1|' literární
salÓn, v němž se pŤesně pul století téměň bez pňestávky scbázeli umělci
několika generací, počÍnaie lumírovci a konče bratry Čapky. V rodinném
domě na dnešním Jungmannově náměstí a za letních měsícťr v libocké vile
(dŤíve zde Žil spisovatelčin dťrvěmf pŤítel J. Zeyer) vzniklo společenské
sďedisko, v'němž se konala ,,vzáaá duchová s5mnpozia... o inspirující
atmosféče těchto intelektuáloích shromáŽdění i o vlastnostech hostitelky
vypovídá sborník vzpomín-ek O bdbušce (tak byla v kruhu svfch blízkfch

nazlvána), jejŽ vyda|l l |935 piátelé, někdejší hosté sďÓnu. - Doživši se
takika osmdesáti let spisovatelka zemÍe|a 16. 6. tg32 ve své libocké vile.

Literární dilo Felixe Tévera tvočÍ tiináct prozaick1|'ch knih a několik
drobnějších prací dramatickfch. Zaměčením i tematikou se pohybuje
v poměrně uzkém kruhu otázek danfch vlastní životní zkušeností a foman-
ticlclm umělecklm postojem. V prvním tvtirčím období, v němž pievažuje
tvorba povídková a novelistická (Pollídky, I894i Pan btisnik, |g|o' U božího
oka' I9l9)' Téver píše - zpočátku pod vlivem K. Světlé - Žánrové realistické
obrázky' kde nejčastěji vystupují rozwácené, opuštěné nebo zklamané
bytosti. Znovu a 7novu obměĚuje motiv ujačmené žany, zbavené despotic.
kfmi muži romantick;ich sntr. Emancipační sklon i marnf boj proti špole-
čerrské konvenci je píeveden nejčastěji do sentimentalrrÍch piiběhtr áivet
a mIad1fch žen' pčičemž jejich dějištěm bfvají romantické kulisy starj,ch
zámk , městsk ch palácťr, temnfch uliček, kosteltr i hibitovtr.

Neustálf rozpor snu a skutečnosti, romantická touha po nedostupném,
nedosažitelném nebo nenávratně ztraceném - to vše se nejqirazněji uplat-
nilo v druhém období tvťrrčí činnosti Téverovy; teprve zde se plně prosadil
literární vliv l. Zeyeru' jimž je poznamenáno všech pět Téverov]ich romá-
nťr. V románu Na daojí struně (|9L2) stoií autotka f,a tyze romantické
pťtdě; ie to kronika o milostném prokletí žen staré šlechtické rodiny Gon-
wayovych, zasazená do chmurné breta ské krajiny, ale zčásti téŽ do roman-
tici< ch zákoutí pražské Malé Strany. Metafyzick protiklad i iednota lásky
a smrti jsou vúdčí ideou této románové balady. Romantikou je pňeplněn
i poslední román Prapodiunti historie (lg32),v němž se autorka dala unášet
volnou fabulací a ve fantastickém ději nechala procházet hlavní postavu,
romantického snílka, lékače Silvara, nejroztodivnějšími p"o.ti.dími.
sledujeme jej v zámcích i palácích Čech, Benátek i Paiíže, ve vile zešílevší-
ho houslového virtuosa kdesi uprostied šumavsk:ich lesri, ale i v cirkusové
r-naringotce, putující po česk]ich vsích a městečkách. Do tohoto okruhu
patči ještě Černll Lohengrin (L927), oněginovsk román o egocentrickém
básníku Ruckém, pro nějž všechny lidské i milostné vztahi jsou toliko
inspiračním zdrojem. Tento román bfvá považován za polemiku s umě.
!:tv* a žir'otním postojem tehdy již zemielého Téverova pčítele o.
Theera.

R.cmantick]f a realistick]Í základ Téverova uměleckého naturelu se nejlé-
pc' 

.snlíŤily v statopražskfch románov1ich kronikách, románech Děti 0g;2Da V hradbtich (|924), Teprve v nich se autorka odpoutala od rizké tematiky
milostné deziluze a zachytila širší společenské souvislosti. Elegické kouzlo
staré Prahy, portréty lidí ,,kdysi b1ival1fch.., melancholická atmosféra
upllvajícího času, to vše napláuje stránky obou románťr, v nichž autorka
evokuje doby svého mládí. V Dětech je rozvíjen na osudech rodiny praŽ-
ského riťedníka Kaliny turgeněvovskÝ námět sporu generace roďčtr a dětÍ,
zatinco román V hradbách, mající oporu ve skutečnfch postavách z dob
autorčina mládí, zachycuje českou společnost 50. a 60. let v jejích nadějích,
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smutcích a boiích o národní existenci, ale i v životě citovém. - Do blízkosti
staropražslcfch obrazÍr patŤí i kniha vzpominek Lidé minul ch dob (L940)'

ukázka Tévetova živého vyprávěčsM. Jsou to umělecky plastické poftÍéty
pčátel, M. Červiokové-Riegrové, l. Zeyen, o. Theera ai.' a elegické evoka-
ce zašlfch čas{r.

MenšÍho vfznamu je Téverova tvorba dramatická. Jde zpravidla o Žán-
rové jednoaktovky, vydané souhrnně t. |920 s názvem Pět aktwek (většina

z nich však vznikla o mnobo let ďlve), které se tematicky váŽí k prvním
povídkovjm knihám. Roku 1923 se v Uránii hrála komeďe Za zlatem'
která těŽila látku z rudolfínské doby, a poslední prací tohoto druhu je

veselohra ozdragovna Na smíchu (1931)' krotká a ve stavbě téměi pri-

mitivní satira na procovskou lázeĚskou společnost ,,lepší.ch lidí...

Václav Thám
/LT65-  as i  I8L6/

Dramatik, básník, novináň, pňek|adate! a herec, zakladatet první
novočeské básnické družiny, vridčí postava počátkú obrozenského
divadla.

Narodil se 26' 10. |765 v Ptaze, kde také vystudovď a byl prohlášen -

ieště ani ne sedmnáctiletj' - magistrem filozofie. Vstoupil do sluŽeb praž-

ského magisuátu jako policejní komisai pro Staré Město; všechen voln
čas věnoval pčitom práci na oŽivení české kultury

Nejprve se obrátil k poezii a pňipravil dvousvazkovj. a|manach Básně
a Ťeči oázané (1785). ProtoŽe sejižz obecného povědomí zÚati|a pťedstava

o minulé existenci české umělecké literatury, chtěl Thám pŤetiskem
starších (hlavně humanistickjlch a barokních) básni vyzvednout tuto mi-
nulost a uvést ji do kulturního dneška. Spolu s ní a v početní většině otiskl
ve sbornících své i cizí básně nové, dokazující, ,,že se v naší matečské ieči'
na zptrsob jinÝch jazyktr, všecko básniti a zpívati mťrŽe... Podoba sborníku,
vj'běr ze starší poezie i nová tvorba se orientovaly k tomu' co právě bylo
akťuální a mÓdní v praŽsk1i'ch německ!'ch literárních kruzích, tehdy pčíznivě

nakloněnj'ch české kultuie. Nová tvorba thámovctr (pieložená i pťrvodní)

se pÍoto nesla hlavně v duchu anakreontské lyriky, která byla poezií-hrou'
měla svťrj pňedem danf poetickf prostor i zobtazovacl šablony a vyjadÍovala
nenáročnou radost z pozemského života, oslavovďa lásku, chválila dar
vtna. Ze starší poezie uplamil sbomík to, co šlo obdobnjrn směrem a co
bylo v souladu s osvícenskou pťedstavou o poezii jakoŽto projevu roanmo-
vého pňístupu ke skutečnosti. Piitom Thám jednoznačně odmítl minulou
i soudobou ,,jezuitskou.. ieč a litetaturu, básnění poďízené církevní pro-

pagandě a náboženskému myšIení' a pokud pňetiskovď barokní básně,
,,vyložil na světskf z1rúsob.. jeiich ''duchovní obsah.., ti. textovfmi ripra-
vani a montližerni je pievedl do podoby idylické milosmé poezie. Básně
v čďi vázané neien manifestovďy existenci svébytné české poezie a nové
worbě dávaly jakfsi vfchozí prograrrr, ale pňedstavily i básnickou družinu,
ie,Lmiž členy byli mj. B. f . Dlabač' V. Stach' M. V; Ktamerius, F. Knobloch.
Timto alrnanachem, na'nějž btzy laváza|y sbornÍkv Fuchmajerovy, datuie
se obvykle počátek novďeské poezie.

od r. 1785' kdy se uskutečnila první česM pfedstavení v Nosticově
(dnes Tylově) ďvaďe, ŽaměÍil Thám svou pozornost k ďvaďu. Zpočátku
podporoval české ďvadelní risilÍ iako recenzent listu Das Pragerbláttchen,
a kdÉ r. 1786 vznikla prvnÍ ďvadelnÍ společnost českfch herc& (tzv.
Mastenské ďvaďo, hrající do r. 1789 v prosltrlé dievěné Boudě české
a něnecké hry)' stal se jei|m archiváÍem a hlavním dramatiken. Ptávě
t. |789 ztratil Thám pro jakési nepoiádky své zaměsrnánt a stal se redakto-
rem Sch nfeldskfch c. k. pražskfch novin. Na jďe 1790 byl propuštěn
i odtud a z&stal pouze hercem z povolání. o rok pozděii byl sice imenován
reŽisérem a dramatugem českfch piedstavenÍ Mastenskébo ďvadla, jež
tehdy pÍrsobilo ve zrušeném Hybernskén kláštďe, avšak iiž následuiící
sezÓnu byl pro bohémskou povahu a sklon k pití zbaveo i těchto funkcÍ.
Jako herec púsobil pďt až do r. 1799, kdy se Vlastenské ďvaďo načas
rozpaďo. Thám odešel z Prahn stal se německfm kočovnfm hercen a o je-
ho dalšÍch osudech téměi ďc nevÍme. Řídké stopy jeho kočovné ďvadelrrl
pouti končí pro nás r. 1816 v nkouském městečku Stockerau. Kdy a kde
Thám zemŤel, není známo; uváď se, že r. 1816 kdesi v Hďiči.

Z toho' co dnes vímé o repertoáru českého ďvaďa z let l?85-99, usu-
zujeme, že pÍinejmenšim každá tietí hra, lterá se tu provozovala, byla
autorskfm, pŤekladatet.skjm nebo upravovatelskÝm ďlen ThámorrÍm;
takto dal českému jevišti asi |50 až 20o her. Z nicf tiske.rn vyšly ienom dva
pÍeklady a ma soubor populámÍch pÍeloženfch písní ze 4rěvoher, za-
chovď se ThámŮv rukopis jeho pÍekladu libreia k MozaÍtově Kouzelné
fléaé (Kouzelnd ptšťala, |794) a opisy dvou oblíbenfch, Thámem pielo-
Ženfch her z repertoáru Mastenského ďvaďá: Scbikanedrovy bry se
zpěvy Loutníci ateb Veseld u.14 (|784) a Steinsbergovy lokální frašky
Honza Kolo|mát z Pťelouče (1796). ostatnÍ dramatické práce Thámovy,
známe nanejvÍše poďe náwt. Nejvlrznannější mezi nimi $yty pravděpo.
dobně ieho ptvodní hry s látkou z českfch dě|ip, Bfetislao a Jithá aneb
Úrcs z kltÍšura (Prem. 1786, první pŮvodď kus novočeského ďvadlra
vúbec), Vlasta a Šarhz oteb DIočt boj u Pralu Grem. |788), Kunohotsb!
hatlíŤi ueb Kdo se qttustužt, netpt nouzi (prem. 1790) a Šoé&ká oojna
v Čech&h opb IJdamost ptažsblch měšťo,ú a šfude,,tl. (preo. 1792).

Zásluhy Václava TMma o české divaďo vyzdvihovali iiž jeho současďci;
zárovď vždy steině uznale hodnotili i podíl ieho staršího bratra Karla
Ignáce TMma, ačkoli ten obohatil české ďvaďo pouze tiemi pieklady.
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smutcích a boiích q ffio.|ní existenci' ale i v životě citovén. - Do blízkosti
staropražskÍch obrazŮ patií i kniha vzpomínek Lidé minuUch dob (L940)'
ukázka Téverova živého vyprávěčsM. Jsou to umělecky plastické poftÍéty
pňátel, M. Červinkové-Riegrové, l.Zeyeta, o. Theera ai.' a elegické evoka-
ce zašlfch časťt.

Menšího vfznamu ie Téverova worba dramatická. Jde zpravidla o Žán-
rové iednoaktovky, vydané souhrnně t. L920 s názvem Pět aktovek (většina
z nich však vzoikla o mnoho let dŤive), které se tematicky váží k prvním
povídkovjm kniMm. Roku 1923 se v Uránii hrála komeďe Za zlatem,
která těžila látku z rudolfínské doby, a poslední prací tohoto druhu je

veselobra Ozdraoovta Na srnichu (1931)' krotká a ve stavbě téměč pri-
mitivní satira na procovskou lázeĚskou společnost ,,lepší.ch lidí...

Václav Thám
/LT 65-  as i  LBI6/

Dramatik, básník, novináÍ, pÍekladatel a herec, zakladate| první
novočeské básnické družiny, vriděí postava poěátkú obrozenského
divadla.

Narodil se 26. 10. |765 v Pruze, kde také vystudovď a byl prohlášen -
ještě ani ne sedmnáctiletjl - magistrem filozofie. Vstoupil do sluŽeb praž-
ského magisuátu jako policejní komisaŤ pro Staté Město; všechen voln
čas věnovď pťitom práci na oživení české kultury

Neiprve se obrátil k poezii a pŤipravil dvousvazkovj, almanacl;. Básně
g Ťeči otizané (1785). Protože se již z obecného povědomí ztÍatila pŤedstava
o minulé existenci české umělecké literatury, chtěl Thám pčetiskem
starších (hlavně humanistickj'ch a barokních) básní vyzvednout tuto mi-
nulost a uvést ii do kulturního dneška' Spolu s ní a v početní většině otiskl
ve sbornících své i cizí básně nové, dokazující, ,,Že se v naší mateŤské ieči,
na zpfrsob jinÝch iazyktr, všecko básniti a zpivati mtrže... Podoba sborníku'
vj'běr ze starší poezie i nová tvorba se orientovďy k tomu, co právě bylo
aktuální a mÓdní v pražskj'ch německfch literfuních kruzích, tehdy piíznivě
nakloněnÍ'ch české kultuie. Nová tvorba thámovctr (lňeloŽená i pťrvodní)
se pfoto nesla hlavně v duchu anakreontské lyriky, která byla poezií-hrou,
měla svir! piedem danf poeticlcf prostor i zobrazovací šablony a vyiadŤovala
nenáročnou radost z pozemského života, oslavovala lásku, chválila dar
vlna. Ze starší poezie uplatnil sborník to, co šlo obdobnjn směrem a co
bylo v souladu s osvícenskou piedstavou o poezii jakožto projevu toanmo-
vého pňístupu ke skutečnosti. Pňitom Thám jednoznačrrě odmítl minulou
i soudobou ,,iezuitskou.. Íeč a literaturu, básnění poďízené církevní pro-
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pagandě a náboženskému myšleol' a pokud pietiskoval barokní básně,
,,vyložil na světskf zpťrsob.. jejich,,duchovď obsah.., tj. textovfmi ripra-
vami a montáženi ie pŤevedl do podoby idylicfré milosmé poezie. Básně
v ňďi vázané neien manifestovďy existenď svébytné české poezie a nové
worbě dávaly iakfsi vfchozí program, ale piedstavily i básnickou družinu,
ie,ímiž členy byli mj. B. J. Dlabač' V. Stach, M. V; Kramerius, F. Knobloch.
Tímto aloanachen, na'nějž btry aaváza|y sboqíky Puch-ajerovy, datuie
se obvykle počátek novďeské poezie.

od r. 1785' kdy se uskutečnila prrmí česká piedstavení v Nosticově
(dnes Tylově) ďvaďe, izaměÍil Thám svou pozomost k ďvaďu. Zpočátku
podporoval české ďvadelní risilÍ jako recenzent listu Das Pragerbláttchen,
a když r. 1786 \rznikla prvnl divade|ď společoost česk.fch bercú (tzv.
Vlastenské ďvaďo, brající do r. 1789 v proslulé ďevěné Boudě české
a německé hry)' stal se jejím archiváÍem a hlavnÍn dranatikem. Právě
r. 1789 ztratil Thám pro jakési nepočádky své zaměstnání a stal se redakto.
rem Schtiďeldskfch c. k. ptďskfch novin. Na iďe 1790 byl propuštěn
i odtud a z&stal pouze hercen z povolání. o rok později byl sice jmeoován
režisérem a dramaturgeo českfch piedstavenÍ Vlastenského divadla, jež
tehdy púsobilo ve zrušeném Hybernském kláštďe, avšak již následujícÍ
sezÓnu byl pro bohénskou povahu a sklon k pitÍ zbaven i těchto funkď.
Jako herec púsobil pď. až do r. 1799, kdy se Vlastenské ďvaďo načas
rozpaďo. Thám odďel z Prahn stal se oěneckÍm kočovnÍm hercem a o ie-
ho dalšÍch osudech téluěŤ nic nevíme. Řtdké stopy ieho kočovné ďvadelnÍ
pouti končí pro nás r. 1816 v rakouském měttečku Stockerau. Kdy a kde
Th.ím zemťel, není známo; uváď se, že r. 1816 kdesi v Hďči.

Z tobo, co dnes vlrne o repertoáru českého divaďa z let 1785-99, usu-
zuierre, že pŤinejmenším každá tÍetí hra, která se tu provozovala, byla
autorskfm, piekladatď.skfm nebo upravovatelskÍm ďlem ThámorrÍm;
takto dď českému jevišti asi l50 až 2oo her. Z nicfi tiskem vyšly jenom dva
pieklady a mďf soubor populárnÍch pieloženfch písní ze zpěvoher, za-
chovď se Th.ímŮv rukopis jeho pŤekladu tibreta k Mozartově Kouzelné
flétně (Kouzelná píšťala' |794) a opisy dvou oblíbenfc\ Tbámem pŤelo.
Ženfch her z rqrertoáru Mastenského ďvaďi: Scbikanedrovy br7 se
zpěvy Loutníci aneb Veseld uilt (|784) a Steinsbergovy loká'lnÍ frašky
Honza Kolohná,t z Píelouče (1796). Ostatnl dramatické práce Thámovy,
zrrámg nqngjvJile poďe názvt. NejvlznannějšÍ mezi nimi lyly pravděpo-
dobně ieho prlvodní hry s látkou z českfch děiin, Bíetislao a Jithá aneb
Útus z k|dštera (prem. 1786, první púvodní kus novočeského divadla
vťrbec), Vlesta a Šarha opb Díočt boj u Ptahy (P".*. |788), KumohorshJt
hct:íŤi aneb Kdo se qmarnaží, nctr1l nouzi Gren. .1790) a Šoédská oojna
o Čechbh otů Udatnost pražsblch ,,,ěšta,,r7 a šttt&ntú Gren. rzÓz).

Zásluhy Václava Tháma o české ďvaďo vyzdvihovďi již ieho současnÍci;
zárovď vždy stejně uznale hodnotili'i podfl ieho staršího bretn KaÍla
Ignáce TlÍlma, ačkoli ten obohatil české ďvaďo pouze ďemi pieklady.
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Byly tg ovšem pčeklady z celého repertoáru nejzávaŽnějšÍ uměleckn progn-
mově i jazykově: Shakespearirv Makbeth, $chi||ďgvi Loupežníci (oboji}
1786) a Gotterťrv melodrqm Medea (1787). Zdá se, že filolog K. I. TháE'
autor.prvď česky psané obrany jazyka českého proti zlobiollm jeho utrha-
čú,,,... (|783) a prvďho německo-českého slovníku, zaujÍmal v okruhu
,,vlastencti z Boudy.. postavení iakéhosi ideového vÍrdce a jazykového rádce,
zatímco jeho mladší bratr, kterf byl ďvadelníkem tělem i duší, byl vedoucí
postavou českého divadla v umělecky tvtbčím smyslu.

Otakar Theer
/7880-19t7 /

. Básník' dramatik, prozaik; jeho básnické dílo vychází z dědlctvÍ
90. !et, z ovzduší romantické rozpotcenostl a dezi|uze, jež je
u Theera založena na pŤÍkrém rozPoru zjitňené smystovostl
a lntelektuá|ní skepse. Theer je básníkem vypjatého indiv|dua|ismu,
vědomě opÍeného o iracioná|ní voluntaristickou fi|ozoÍii; je plně
soustÍeděn k zápasu o vlastní osobnost, kterf postupně promítá
do metafyzické roviny, a v pos|edních dílech dospívá k idealistickému
kultu titánského jedince, kter| zápasÍ s danfm Iidskfm
a pŤírodním ňádem.

Otakar Theer se narodil 16. 2. l88o v Černovicíc\ hlavním městě
tehdejší Bukoviny (dnes v Ukrajinské SSR). Jeho otec byl d{rstojníkem
tamější posádky; oba rodiče pocházeli z Nymburka, matka z bohaté a vlivné
statkáiské rodiny. Otec zemčel brzy po synově narození; chlapec vyn1stal
aŽ do deseti let v prostčedí matčiny roďny v Nymburce, které mělo -
spolu s povolánim otcov1im, jež Theera od dětství silně pťitahovalo _
rozhodnj' vliv na utváťení jeho povahy i světového názoru. R. 1910 se
matka se synem pčestěhovala do Prahy. Zde Theer vystudoval klasické
gymnázium; soukromě studoval francouzštinu a francouzskou literaturu,
která se stala jeho trvalou zálibou (a v pozdějších letech i pŤedmětem jeho
referentské i piekladatelské činnosti). od časnfch studentskj'ch let soustav-
ně sledoval současnou literámí produkci, zejména symbolistickou a deka-
dentni, jež ovlivnila i jeho rané literární pokusy. Ještě iako sedmnáctileq|l
gymnazista publikoval časopisecky první verše (pod pseudonymem otto
Gulon v SalÓnu odmítnut!'ch). Tehdy také navázalprvní literární kontakty,
mj. s F. X. Šaldou a s jeho okruhem. Šauovym prostiednictvím se stal
spolupracovníkem Literárních listťr a Lumíra; Lumír zťrstal (vedte České
revue a Piehledu) jeho hlavní literární tribunou i v pozdějších letech jako
orgán literárního odboru Umělecké besedy, na jehož činnosti se Theer téŽ
aktivně podílel. Po maturitě r. 1899 se Theer zapsal na právnickou fakultu,
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ve čtvrtém semestťu píestoupil na filozofii. R. 1906 promovď z všeobec-
nÝch dějin a sromávacÍch literatur a nastoupil místo riiedníka v Univerzitní
knihovně' které zastával do konce života. Pťed válkou se dočasně sbližil
se skupinou kolern Almanachu na rok 1914' k jehož iniciátortrm patŤil.
Zemile| po těŽké nernoci uprostied války, brzo po premiéie své první a je.
diné hry' 20. 12. Lgl?.

Theer je vrstevníkem šrámkovské gengrace, v mnohém ohledu je však
jejím piímÝm antipodeÍIr: nesdílÍ jq| zauj*l' pťedmětnÍm světem ani
sociálnÍm zápasem, chybí mu bezprostÍednost citového prožitku i impre-
sionistickf lyrismus. Debutoval sice (sbírkou verštr a básnickj'ch prÓz
Hdje' kde se tanč.l, 1897) ve znamení naturistického senzualismu, oriento-
vaného po francouzském vzoru k antickému pohanství a programově
protidekadentního, jeho chvála smysltr, země a milostné vášně však zťrstává
záležitostí čistě literárnÍ inspirace a Dese - navzdory pfogramu - všechny
znárnky dekadentoí umělosti a zemďenosti z konce století. Už následující
sbírkou Vlprat:y k Jd (L900' pÍepr. l9l4) hlásí se Theer k vlastnímu vzoru
svého mláď o. Biezinovi. Theerova druM sbÍrka ie introvertní' soustÍe-
děná k ''taierrsM vlastníbo nitÍa.., k romantické.mu sváru mezi saÍs1y
a iatelekten, iemuž chybÍ syntetizuiící prvek! zneklidněn metafyzickfm
tajemstvím bytí' iež mu zťrstává nedostupné' hledá naplněď v senzacích
sexu, které vytisfují v bludnÍ kruh dekadentního satanismu a erotické
deziluze. Také metaforika Theerovy druhé sbírky potvrzuie jeho závislost
na symbolistně dekadenmí škole; veršová forma tu kolísá mezi pravidelnou
metrickou strofou a votn;im, respektive uvolněnfm veršem, jímž Tbeer
pňedjimá sv&i pozděiší iktickÝ systén.

K poezii se Theer zirovu wací po jedenáctiletém odmlčení' vyplněném
pŤevážně tvorbou kritickou a prozaickou (soubor tčinácti.prÓz na motivy
erotického pesimismu Pod stromen tásky' l9o3). Básnické sbltky Úzkosti
a naděje (l9ll) a Všenu naozdory (1916) znamenají návrat k základní pro-
blematice Vjprav k Já: svár smyslťr a intelektu, ducha a hmoty je tu však
povj'šen do metafyzické roviny' dostává smysl mravního zápasu za dosa-
žení absolutní svobody ducha. Tento ápas o vymanění z pout ''mrtvé
hmoty" je spojen s kultem samoty, s aristokraticklfrm odporem k davu a ke
všemu, co básníka poutá k pozenskému životu a k lidem. Až na ojedinělé
vfjimky' inspirované problematikou národnÍho osudu (básně Ndorat
a Mé Čechy), zťrstává Theerova poezie na pťrdě ryzího subiektivismu, ba
solipsismu, kterf v závěrečnjlch číslech poslední sbírky (Golgota; Ž;ji
s Bohen a s bohg) dospívá ke kultu nadčlověčství a k sebezbožnění; současně
je však tato sbírka svědectvím o hledánÍ nadosobní síly, která pčemáhá
časnost strastiplného hmotného bytí. v risilí o dramatickou poezii, jež by
nepiipomtnala ,,mandolínovou hudbu tiché pohodn nj'brž elementární
zdroj, v němž plynou a v němž zápasi o bytí či nebytí nejhlubší konflikty
dnešního člověka.., se Theet setkává s piedválečnou moderrou kolem
Alrnanachu na rok l9l4; akceptuje její dynamickou koncepci poezie i její
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Byly to ovšen pŤeklady z cďého repertoáru neizávažnější uměleckn progÍa-
mově i jazykově: Shakespearírv Makbeth, Schillerovi Lou?ežníci (obojl
1786) a Gotterťrv melodram Medea (1787). Zdá se, že filolog K. I. Thám,
autor'prvď česky psané obrany jazyka česWho proti zlobhtlm jeho utrha.
č11,|,,,, (1783) a prvďho německo-českého slovnÍku' zaujímal v okruhu
,,vlastencti z Boudy.. postevení iakéhosi ideového vťtdce a jazykového rádce,
zatímco jeho mladší brau, kterf byl ďvadetďkem těleÍn i duší, byl vedoucí
postavou českého divadla v umělecky tvťtÍčÍm smyslu.

Otakar Theer
/7880-19t7 /

. Básník' dramatik, prozaik; jeho básnické dílo vychází z dědlctvÍ
90. let, z ovzdušÍ romant|cké rozpotcenost| a deziluze, jež ie
u Theera založena na pňíkrém rozPoru zjitÍené smyslovostl
a lnte|ektuá|ní skepse. Theer je básníkem vypjaté|ro individualismu,
vědomě opÍeného o |racioná|ní votuntaristickou filozofii; je pIně
soust eděn k zápasu o vlastnÍ osobnost, lrterf postupně promítá
do metafyzické rovinn a v posledních dílech dospívá k idealistickému
kultu titánského iedince, kterj zápasi s danfm lidskfm
a ' pňírodním ňádem.

otakar Theer se naroďl 16. 2. 1880 v Černovicích, hlavnlrn městě
tehdejší Bukoviny (dnes v tlkraiinské SSR). Ieho otec byl dťrstojníkem
tamější posádky; oba roďče pocházeli z Nymburka, matka z bohaté a vlivné
statkáŤské rodiny. Otec zemŤel brzy po synově narození; chlapec vyr stal
až do deseti let v pÍostiedí matčiny roďny v Nymburce, které mělo -
spolu s povolánín otcovjrm, jeŽ Theera od dětství silně piitahovalo -
rozhodn1i vliv na utváŤenÍ jeho povahy i světového názoru. R. l9t0 se
matka se synem piestěhovala do Prahy. Zde Theer vystudoval klasické
gymnázium; soukromě studoval francouzštinu a francouzskou literaturu,
která se stala jeho trvalou zálibou (a v pozdějších letech i pťedmětem jeho
referentské i pŤekladatelské činnosti). od časnfch studentskj'ch let soustav-
ně sledoval současnou literárnÍ produkci, zqména symbolistickou a deka-
dentnl jež ovlirmila i ieho rané liteÍární pokusy. Ještě jako sedmnáctiletf
gyrnnazista publikoval časopisecky první ve$e (pod pseudonymem otto
Gulon v SalÓnu orr.mítnutÍ'ch). Tehdy také navázď první literární kontakty,
mj. s F. x. ŠaHou a s jeho okruhem. Šataovym prostče4nictvlm se stal
spolupracovníkem Literárních list{r a Lumíra; LumíÍ zťrstal (vedle České
revue a PŤehledu) jeho hlavď literární tribunou i v pozdějšich letech jako
orgán literámího odboru Umělecké besedn na jehoŽ {innqg1i se Theer též
aktivně podilel. Po maturitě r. 1899 se Theer zapsal na právnickou fakultu,
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ve čtvrtém semestnu piestoupil na filozofii. R. 1906 promoval z všeobec-
nfch dějin a srowávacich literatrrr 8 nastoupil místo riŤedďka v Univerzitní
knihovně, které zastávď do konce života. PÍed válkou se dočasně sblížil
se skupiloou kolem Alnanachu na rok l9l4, k iehož iniciátorťrm patŤil.
ZemÍe| po těŽké nernoci uprostied války, brzo po premiéÍe své prvnÍ a je.
diné hry' 20.12. |9L7,

Theer je vfste\míkem šrámkovské geneÍace' v mnohém ohledu je však
iejím pŤímÝm antipodem: nesdílí jeií zaujetí pÍedmětnfm světem ani
sociálním zápaseÍL' chybí mu bezprosďednost citového proátku i impre-
sionistickf lyrismus. Debutoval sice (sbírkou veršŮ a básnickfch prÓz
Htije, kde se tanč'l, 1897) ve znamení naturistického senzualismu, oriento-
vaného po ftancouzském vzoru k antické,mu pohanswí a programově
protidekadentního, ieho chváJa smysl ' zeně a milostné vášně však zťrstává
áIežitostÍ čistě literámÍ inspirace a nese - navzdory progÍamu - všechny
známky dekadentní umělosti, a zenďenosti z konce století. Už následující
sbírkou V ptatl, k ld (tgoo,pŤepr. l9l4) hlásÍ se Theer k vlastnímu vzoru
svého mláď o. Biezinovi. Theerova druhá sbÍrka ie inuovertní, sousďe-
děná k ,,tajemsM vlastďbo ttitÍa.., k romantickému sváru mezi sayďy
a intelektem' jenuž chytí syntetizuiící prvek: zneklidněn metafyzickÍm
tajenstvím bytí' jež mu z&stává nedostupné' hledá naploění v senzacích
sexu, které vnisfujÍ v bludnÝ kruh dekadentního satanismu a erotické
deziluze. Také netaforika Theerovy drrrhé sbírky potwzuje jeho ávislost
na symbolistně dekadenmÍ škole; veršová fonrra tu kolísá mezi pravidelnou
metrickou strofou a volnfm' respektive uvolněnfm veršert, jínž Theer
piedjímá sv&j pozdější ikuckÍ systéÍn.

K poezii se Theer áovu vrac-í po iedenáctiletém odnlčení' vyplněném
pčevážně tvorbou kritickou a prozďckou (soubor tiinácti prÓz na motivy
erotického pesimismu Pod strometn tdsk,y, L903). Básnické sblrky Úzkosti
a naděje (191l) a Všetru naozdory (1916) znamenají návrat k základní pro-
blematice V prav k lá: svár smysltr a intelektu' ducha a hmotY je tu však
povfšen do metafyzické rovinn dostává smysl mravního zápirsu za dosa-
žení absolutnÍ svobody ducha. Tento zápas o vymanění z pout ',rrrtvé
hmoty" je spojen s kultem samoty, s aristokratickjm odporem k davu a ke
všemu, co básníka poutá k pozerrskému životu a k lidem. Až na ojedinělé
vfiimky' inspirované problsmatikou národnlho osudu (básně Nd,orat
a Mé Čechy), zťrstává Theerova poezie na ptrdě ryzího subiektivismu, ba
solipsismu, kterf v závěrečn1|'ch áslech poslední sbírky (Gotgota; Žiii
s Bohenl a s bohy) dospívá ke kultu nadčlověčství a k sebezbožnění; současně
je však tato sbírka svědectvím o hledánÍ nadosobní síln která piemáhá
časnost sttastiplného hmotného bytí. v risilí o dramatickou poezii, jež by
nepňipomtoala ,,mandolínovou hudbu tiché pohodn nfbrž elementární
zdroj, v němž plynou a v němž zápasí o bytí či nebytí nejhlubší konflikty
dnešniho člověka.., se Theer setkává s pÍedválečnou moderrou kolem
Almanachu na rok 1914; akceptuje iejí dynamickou koncepci poezie i iejí
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progÍamovy požadavek volného verše' k iehož teoretickému obhájení
i praktické realizaci sám podstatnou měrou pňispěl. Z myšlenkovfch po-
pud ' ostatně značně rťrznorodÝcb iež se tu setMvaií, iei inspiroval pŤe.
devšlm bergsonismus (vedle staršího vztabu k filozofii Nietzschově a Scho-
penhauerově) svou píedstavou tvoÍivého duchovního proudu a svjm
dťtslednÝm dualismem. Prakticky nedotčen zústal Theer civilď a civilizační,
a zqméro kolektivistickou tendencí pÍedválečné moderny. Motivicky čerpá
i nadále hlarmě ze světa antiky a kŤesťansM a ieho obraznost, usilujÍcí
o dynamiku' dranatičnost a strohou rr.fraznost, se stáIe pohybuje - v soula-
du s tematick'm zaměienÍm ieho poezie - více v oblasti obecn!,ch symbolťr,
zprostčedkujících vnitťnÍ postoje a metafyzické pojmy, než v rovině konkrét-
ď pčedmětnosti.

Ilejvfraaějším pokusen o obiektivaci básoíkova áp{su o svobodu du.
cha ie dramatická báseĎ FaBtMn Gren. l9l7). FaethÓntov{ vzpoura proti
boh m je obrazem titánského odboie proti danénu iádui tohoto světa,
symbolen odvěkého lidského snu o svobodě, vždy znovu ztroskotávajícího.
Patos odboie' pochopenf v dobovém kontemr první světwé války velrni
akfuálně' vycMzl i tady ze základní idealistické, voluataristické koncepce,
v jej{mž duchu básník interpretrrje antickÍ' motiv jako ápaslsvobodné vúle
s mechanickfmi bmotnjmi silami. PÍesto naznačilo toto dílD, kterln se
Theer poprvé dostal z uzavÍeného lruhu zápasťr a svár{r ryzdsubjektivních,
nové možnosti tvorby; ty mu však bylo odepčeno realizovat.

I

Anna Maria Tilschová
/L873-195? /

Proza|čka' plcdnÍ pÍcdstavltclka mladšÍ vlny české reallst|cké
prÓzy prvnÍch desÍt|letÍ nďeho stoletÍ, která jc soustňeděna
k zobrezcní soudobého měšťanstva a narůstajÍcích rozporú
uvnitŤ burloaznÍ spolďnost|. od obrezu ,,starfch rod|n.., na |ci|chž
soclálnÍm r mnvním rozkledu ena|7ru|c,Úpadek celé tžídn dorpÍvá
T||schová po*upně k zobrezcní zápesu o pÍckonánÍ
' ind|vldual|stlck ho žlvotnÍho posto|e vnttlnÍm mravním
pňorodcm e k zobrazení lidové kolektlv|ty ieko nositele soc|átní
obrody.

A. M. Tilschová se naroďla 11. r1. 1873 v Praze. Vystudovata Vyšší
ďvčí školu a pak navštěvovďa iako mimoíá.|'á posluchačka filozofictou
fakultu v Praze. Většinu svého života suávila v rodnén městě, odkud
podnikla několik zabraničnÍch cest po Bvropě i do USA. Ve 20. letecb
lcátce redigovala ženské časopisy l.ada a Nová Žeoa a sociálně denokratické
Pestré květy. Pied druhou světovou váJkou byla též piedsedkpí Penklubu.

Tilschová vyšla z prosďedÍ pražské měšťanské inteligence' blízké realistic-
kému hnuti; iejí otec byl zámožnÝ advokát, její manžel' bratÍanec Erranuel
Tilsc\ byl profesorem na právnické fakultě Karlovy univerzity a náleŽel
k okruhu realistickfch vědcťr kolen taroslava Golla. Její literární orientace
byla ovlivněna kultuním a myšlenkorrÍm ovzduším kolem reďistickébo
hnutÍ, v iehoŽ Besedách Času na počátku století debutovala (pod pseudo.
nymem Anna Maria), i hlavními proudy soudobého realistického románu
ewopského, zejména ruského, francouzského a anglického. vjrznačnj,m
činitelem v její tvorbě byl i rizkÝ kontakt s mladÍm rrÍtvamÝm hnutím, ie-
hož sďediskem se na konci století stal spolek Mánes a jeho Volné směry
a z něhož jí byl nejbližší nejvfznam.ější českf impresionista Antonín
Slavíček. Základním materiálem jejÍ tvorby byla osobní zkušenost z prostňe-
ď staré měšťanské rodinn zejména jeiÍ intelektuáInÍ vrstvy' z nÍž pocbáze-
la, a námnoze i konkrétní osudy jeiích pŤíslušníktr; sebevražda ma'žela
a později i bratra byla pro ni osudnjrn záŽitkem, ienž urychlil její umělecké
vyuánl a do aačné míry i spoluurčil její wťrrčí zaměfení. Za mnohostran-
né' bohaté dflo byla t, |947 imenována národnÍ umělkyní. ZemŤela l8. 6.
1957 na Dobiíši.

Prozaické dílo A. M. Tilschové je typickjm projevem vlvojovjch pro-
měn naší realistické prÓzy pied první světovou válkou, kdy se její pozornost
pÍesouvá z vesnice na moderní velkoměstskou spolefuost' na jeií utváŤeď'
postupuiícl ďferenciaci a narťrstání blubokÝch vnitiních rozporťr. Tato
p za ji,ž, podrobuje kritické ana|fze tčídu, kterou sotva po p{rlstoletí od
nastoupení cesty za hospodáÍskou a politickou mocÍ vidí na prahu rozkladu,
neschopnou worby skutečnfch životních hodnot. Právě tento úael' ji,mž
se realistická goci4lní prÓza pŤedválečná stfM s poválečnou socialisticky
orientovanou tvorbou, rmáší do obrazu české měšťanské společnosti Tilscho-
vá; iírn ároveĎ piekračuje rizkou koncepci natualistického deterninismu,
jenž ovlvnil ieiÍ počáteční dÍlo. Idďl woiivé živomí aktivity' iCI ďověk
reďizuje své lidswí a pro niž je tieba vydobÝt novf sociální prostoÍ' vytváňí
v jejÍrn ďle postupně protiváhu osudtrm liď drcenfch spolďeosklrn me-
chanismem a dďorurovanfch neproduktivním ávotn|m stylcm' protivábu
postaván zaiatfm v začarovaném kruhu sobecMl cizoty' skqlse a rezignace
i tragickÍm pčíběhtim narnfch v?pouÍ 4 zďát životní GncsgrÉ.

Podobně jako iiní epikové měšťanské společnosti této doby zvolila Til-
schová pto své ristiední téma formu rodového nebo rodfoného lománu,
v němž na pŤÍbězích dvou geoerací ,,starÍch Íodin.. analyztrie sociálni
i mrarmí rozklad měšťanské Estl'y i inďviduátď pokusy o rwolnr a pŤe-
konánl dgnd sociální determinace. K risďednlmu teostickénu oknrbu
'Ňtarych lodi!.. se rizce váže i drufui iada románú z prostÍedÍ uměleekého
a vědeckého; s prvním 'oknrhem ie spoiuie dtvěrná autorčina znďost
prosďeď, volba psychickfch i sociálďi:b typŮ i poietí risďedního moráního
konfliktu. Syž*eo i uměleckou realizací vybočrrie z této linic román z pro-
letáÍského prosďedí ostravska Haldy. Haldy rmášeií do umělecké netody
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Tilscbová vyšla z prosďeď pražské měšťanské inteligence' blízké realistic.
kému hnutí; ieií otec by| z.ámožn! advokát, jejl manžď' bratranec Emanuel
Tilsch' byl profesorem na právnické fakultě Karlovy rrniverzity a náležel
k okruhu realistickj'ch vědcťr kole'm laroslava Golta. Jeií literární orientace
byla ovlivněna kulturnÍm a myšlenkovfm ovzdušín kolem reďstického
hnutí, v iehoŽ Besedách Času na počátku století debutovďa (pod pseudo-
nymem Anna Maria), i blavními proudy soudobého realistického románu
evropského' zejména ruského, francouzského a anglického. VÝznačnÝm
ďrnitelem v ieií worbě byl i rizkf kontakt s -ladÍm vÍtvarnÍm hnutín' ic-
hož stŤeďskem se na konci století stal spolek Mánes a jeho Volné sněry
a z něbož jí byl neibližší nejrrÍznamnější českf impresionista Antonín
Slavíček. Zákla.lním materiálem jeji tvorby byla osobní zkušenost z prostle-
ď staré měšťanské rodiny' zeiména iejí intelektuátní vrstvy' 7n|ž pocbáze-
la, a námnoze i konkrétní osudy ieiích piíslušníktr; sebevražda 6anžglg
a později i bratra byla pro ni osudnjn zážitaen, jenž urychlil iejí umětecké
vyuánl a do značné míry i spoluurčil ieií tvÍrrčí zaměŤení. Za mnohosÚan-
né, bohaté dílo byla l L947 jmenována 1fugr|ní umělkyní. Zemiela 18. 6.
L957 na DobŤÍši.

Prozaické dílo A. M. Tilschové je typickjm projevem vfvojovfch pro-
měn naší realistické prÓzy pňed prvď světovou válkou, kdy se iejí pozoÍnost
pŤesouvá z vesnice na modemí velkoměstskou spolefuost, na její uwáŤení'
postupujÍcí ďferenciaci a nafÍrstání hlubokfch vnitiních rozporÍr. Tato
pt6za iiž podrobuie kritické anLďlze ďÍdu, lÍerou sotva po pťrlstoletí od
nastoupenÍ cesty za hospodáiskou a politickou mocÍ viď na prahu rozkladu'
neschopnou worby skutečnfch životnÍch hodnot. Právě tento ůae|' it^ž
se realisticM gociální prÓza pčedválečná stfká s poválefuou socialisticky
orientovanou tvorbou, rmáší do obrazu české měšťanské společnosti Tilscbo-
vá; iím zároveů piekračuje rizkou koncepci naturďstického determinismu'
ienž ovlivnil její počáteční ďlo. Ideál woňivé životnÍ aktivity' iíž člověk
realizuje své lidswí a pro niž ie tieba vydobÝt novf sociální prostor' vytváčí
v iejím díle postupně protiváhu osudťrn liď drcenfch spolďenskfm me.
chanismen a defornrovanj'ch neproduktivním životním stylem' protiváhu
postaván zaiatfm v začarovaném kruhu sokÍví' cizoty' skepse a rezignace
i naerckÍm pilběhtrm marnfch v4'ouÍ a zÚát ávomí energie.

Podobně iako jinÍ epikové měšťanské společnosti této doby zvolila Til-
schová pro své tistťední téna formu rodové}o nebo rodlnné.ho tománu'
v němž na piÍbězích dvou generacÍ ,'starÍch rodin.. analyzuie sociáJní
i mrarmí roz.klad měšťanské Estvy i inďviduátní pokusy o revolnr a pŤe.
konání dané soďátní detetminace. K usďednÍnu tematictému okruhu
''starÍch todin.. se rizce váže i druhi Íada romántr z prostÍedí umě|eekého
a vědeckébo; s prvním okruhein ie spoiuie dúvětná autorčina z-ďo6t
prosďeď, volba psychickfch i sociálnícb typŮ i poieti ristiedního morálního
konfliktu. Syžetem i uměleckou realizací vybočrrie z této linie román z pro-
letáÍského prostŤedí ostravska Haldy. Haldy vnášeií do umělecké metody

programovf poádavek voloého verše, k jehoŽ teoretickému obháienl
i praktické reálizaci sám podstatnou měrou pŤispěl. Z myšlenkovfch po.
pud ' ostatně aačně rťrznorodfch' jež se tu setkávají, iej inspiroval pie-
devším bergsoďsmus (veďe staršího vztahu k filozofii Nietzschově a Scho-
penhauerově) svou pčedstavou tvoĚivébo duchovního proudu a svÍm
dťtslednjm dualismem. Prakticky nedotčen zťrstal Theer civilní a civilizační,
a zejména kolektivistickou tendencí pňedválečié modemy. Motivicky čerpá
i nadále hlavně ze světa antiky a kiegťanství a jeho obraznost, usilujícÍ
o dynamiku' dramatičnost a strohou vfraznost, se stále pohybuje - v soula-
du s tematickjm zaměiením jeho poezie - více v oblasti obecnj'ch symbolťr,
zprostŤedkuiÍcÍch vnitŤní postoie a metafyzické pojmy, než v rovině konkrét-
ni pčedmětnosti.

llejvÍrazněiším pokusem o obiektivaci básníkova ápdsu o svobodu du-
cha ie dramatická báseů FaetMn Gren. l9l7). FaethÓntova| vzpoura proti
bohťtm je obrazerr titánského odboje proti danému ňádui tohoto světa,
symbolem odvěkého lidského snu o svobodě, vždy znovu ztroskotávaiícího.
Patos odboje' pochopenf v dobovém kontexnr prvnÍ světové války velni
aktuálně' vycbázl i tady ze základní idealistické, voluntaristické koncqlce,
v iejímž duchu básník interpretuje antick motiv jako ápaslsvobodné vťrle
s mechanickfmi hmotnjmi silami. PÍesto naznačilo toto dílb, kterlm se
Theer poprvé dostal z uzavÍeného lruhu ápasťr a svánl ryzdeubjektivních,
nové možuosti worby; ťy mu však bylo odepťeno realizovat.

I

Anna Maria Tilschová
/ r87 3-1s57 /

Prozalčka, piední pledstavltclka mtadšÍ vlny ěerké reatlstlcké
prÓzy prvních desÍtllctÍ nďeho století, která je soustňeděna
k zobrezení soudobého měšťanstva a narústajÍcích rozporů
uvnitň buržoaznÍ spolcčnost|. od obrazu ,,starfch rodln.., na ici|chž
soclálním a mravním rozk|edu analyzu|e'rÉpadek celé tžídn dorpÍvá
T||schová PostUPně k zobrezcní zápsu o p ekonánÍ
lnd|vldua||st|ckého ž|votnÍho posto|c vnttňnÍm mravním
p crodcm e k zobrazenÍ lldové ko|ektiv|ty jako nositete soc|átnÍ
obrody.

A. M. Tilschová se naror{lla 1l. ll. |873,v Praze. Vystudovala Vyšší
ďvčí školu a pak navštěvovala, iako mimočááná poslucbačka filozofickou
fakultu v Praze. Většinu svého života suávilra v rodnérn městě, odkud
podnikla několik zahraničnlch cest po Evropě i do USA. Ve 20. letech
krátce reďgovďa ženské časopisy Lada a Nová žena a sociálně demokraticté
Pcstré květy. Pňed druhou světovou váJkou byla též pÍedsedkpÍ Penklubu.
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Tilschové, budované dotud na individuální psychologické kresbě, novf
prvek: širokf áběr sociální a vzrťrstajlcí pozornost k historické fakticitě
a dokumentárnosti.

KniŽně debutovala Tilschová už na počát&u století dvěna svazky drob-
nfch impresionistickj.ch obrázkťr a žánrovfch povídek (Sedmndct pooídek,
|9o4; Na horách, 1905). Pozornost však vyvolal teprve prvni rcmár- Fany
(l9l5), jenž již v iádťe obsahuje základní téma jejÍho románového ďla:
v pŤiběhu měšťanské dívkn dospívajícÍ uprosďed citového chladu a cizoty
a odsouzené k prázdnému a neplodnému ávotu, z něbož nakonec hledá
vj'chodisko v sebeobětování plo záchranu rodinného majetku a v láscc
k cizím dětem, vykreslila poprvé prostÍedí staré měšťanské rodinn hluboce
poznamenané nezadržitelnjm hospodáiskfm ripadkem i roztladem cito-
vfch vztahir. K vrcholu dovádÍ toto své téma už v ďle následujícín, v dvoj-
díIném románg Stard rodbta (|9|6) a Synooé (1918). osudy poánikatelské
rodiny Kučerťr - otce' kter! a|oži| 1gdinn{ iměnÍ, a čtyi symtr, ktďt ie
postupně promrhajÍ - jsou poznamenány stejnou atmosfélou prázdnoty
a maÍnosti, rozpaden někdejších pdinnfch vazeb a o&romením Životnl
aktivity' jak je autorka zachytila už ve Fany. Na rozdíl od ieií tendence
k žánrové drobnokresbě i od ieiího smÍrného zakončení je tu však obraz
zmaru vystuprlován až k pochmurné monumentálnosti. Autotka iÍ dosahuie
piíznačnfm malíisklm viděnÍm a současně i pŤesnou a hlubokou ana zou
psychologickou a sociologickou, kterou pňekonává žánrovost i doimovost
prvnÍch prací. V otci Kučerovi a jeho firiech synech vywočita Tilschová
pět vjrazně rozlišenfch ť}PÍl. DenonstÍovďa na nich rozdll mezi generací
otcÍl-grtinderťl a generací spir' aělesůuiících ripadek rodu i tčídn a záto-
veĎ konkrétně dnalyzovďa jednotlivé pfiznaky tohoto ripadku: bezohledné
koťistnictví' které uŽ nedovede vytváŤet hodnoty, ale parazituje na cizí práci;
prázdnou poŽivačnost; slabošswí a změkčilost, vystupĎované až do pato-
logické podoby; a konečně - u nejkladnějšÍ ze všech postav, nejstaršího
s1ma Karla - neschopnost nalézt pozitivní smysl ávota, piekonat hluboce
prožívan!' nihilismus a skepsi, jež deformuií a nakonec roanraceií i jeho
citovj.život.

Svět ,,starj'ch rodin.. zťrstává ristŤedním tématen Tilschové i v několika
souběžn ch svazcích povídek (Hfthice a jind 1tÓza, l9|8; Město, |9|9;
Hoíe z l sky' l92t, ai.). ManželsM bez lásky, rozbité rodiny, aty nazo-
vané i cynicky zneužité, kontrast společenského poáátka a vnitŤní prázdno.
ty, marné a zrnaiené životy - to jsou základní situace, do ďchž se autorce
soustieďuie kritickf obraz měšéanské vrstvy a celé epochy pozrramenané
jejírn životním stylem, jejím pojetírn hodnot. Ztébožprostťedí těží Tilscho-
vá i svÍri další rornán Dědicooé (|924), kterfm myšlenkově navazuje na
závěr románu Synové. Znovu se tu vrací základní situace' rozpad pťední
pražské rodiny i jeho typičtí aktéňi, mezi nimi| fulxvqí brr|ina - podobně
jako Karel Kučera v piedchozím románu - pozltává pod vliverr těžkfch
zkušeností vojáka celou bídu sobectví a planého života, kterfm žije jeho

tiída. Ale zatímco Karel se vymyká svému prostiedí právě ien tínto

poznánÍm' aniž Íná dost síly pňekonat osudné dědictví slabosti a osamělosti'

ian Zloch se vědomě rczcbáz| s bohatou rodinou i s celou společenskou

vtstvou' z lť2 vyše|: silof milosmf vztah i nalezená radost z práce mu

umožĎují lavázat nové sociální kontakty s prostÍmi lidmi a zfuove

podstatně proměĎuií i jeho vaah ke světu. Další variantu témafu ,,starj'ch
rodin.. vytvofila Tilschová pozděii v genelačnlm románu Matky a dcery

(|g35), v němž ožívaií děiové motivy i lidské typy jeiích pčedchozích

románorrÍ'ch placl.
Druhj' románovj' okrutr A. M. Tilschové se sousďedrrje k prostťedí

uměleckému a vědeckému. První z těchto prací - dvoidílnÝ ronÁn Vykou-

petí (L923) - piedstavuje rovněž bledání cesty ze světa sobectví a vnitňní

osamělosti k áodnocení smysluplnosti lidské existence. I když Vykoupení

není životopisnjm románem v pravém slova smyslu, inspirovala se v něm

autorka konkrétním uměleckjm osudem - tvÍlÍčím typem a životní tragi-

kou mďÍĚe AntonÍoa Slavíčka. V hlavď postavě vytvoÍila Tilschová svťtj

první silnf a živomf typ plebejce a bytostného nonkoďorm:sty' jehoŽ

iia.ta i tvurčí opravdovost vede k trvďému konflíktu se společenskjmi

i uměleckjmi konvencemi a kterf i po oficiálním uznán{ zirstává ,,rebelem
proti uhlaiené společnosti... Je to typ instinktivního a impulsívniho umělce'

ienž hluboce o"dt.věfui. estétství a ,,teoriím.. vťrbec, vášnivě miluje život,

a zároverl je tragicky oslabován nedtrvěrou ve své schopnosti i citovou

osamělostí ve chvílÍch krize. Sebewažda, jíž se uzavbá osud Franty Laciny,

otvírá však cestu k sebepoznání a k vnitŤnÍmu pňerodu malíčově ženě

Maryně, které silácká pfcha a neschopnost porozuměni nejen bránily
podépčít muže, ďe postupně jí odcizily i vlastni děti; teprve bolest, pokora

a chápavá a odpoušiějicí láska pňinášejí vykoupeni a smír. Volbou ristŤed-

niho hrdiny a soustieděním pozornosti k problernatice tvťrrčí osobnosti

a etiky umělecké tvorby, ale i šíie poiatou polemikou s individualistickÝm
sobecivím iadí se Vykoupení k vlně válečrrj'ch a poválečnj'ch romántr, jež

ke kritice mtavni krize individuďistického životního postoje a k zpodobení
zápasu o jeho pčekonání volí náměty z uměleckého a intelektuálního světa
(Benešová: Óověk; olbracht: Podivné piátelství herce Jesenia' aj.)'

Morální problematiku intelektuální $orby ieší Tilschová i v románu

z univerzitniho prostiedí Alma mater (1933). Mravní konflikt lidské oprav-

dovosti a odpovědnosti s bezohlednj'm egoismem je tu zpodoben ve

stťetnutí dvou kontrastních typtr měšťanskÝch intelektuálťlJékaŤtr. Autorka

se jimi opět obrací k prostňedí ,,starfch f,odin.., na rozdíl od svj'ch prvních

románťr však směfuje - jako ve většině pozdních prací počínajíc Haldami _

k širší, historicky zďožqé kresbě pÍostiedl zabydleného početnjmi posta-

vami, i k bohatému děii s proměnlivou scenérií. Do uměleckého a lékaň-

ského prostŤedÍ se Tilschová vrací ještě několikrát. z pťvního vytěŽila

napl. prten chudého malíÍe, umístěnf znovu na Slavíčkovu Vysočinu'

rn niz, (1940), azejménaživotopisnj'román Or|í hnízilo (1942), věnovanj'
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Tilscbové' budované dotud na individuální psychologické kresbě, nod
prvek: širokf záběr sociální a vzrťrstajícÍ pozornost k historické fakticitě
a dokumentámosti.

KniŽně debutovala Tilscbová už na počátku století dvěma svazky drob-
nfch impresionistickj'ch obrázkťr a žánrovfch povídek (Sedmnáct pooídek,
1904; No horcich, 1905). Pozornost však vyvolal teprve první rcmán Fang
(l9l5), jenž již v jádče obsabuje základní téma jejÍho románového ďla:
v pŤíběhu měšťanské dívky' dospívající uprosďed citového chladu a cizory
a odsouzené k prázdnému a neplodnému ávotu, z něhož nakonec hledá
vj'chodisko v sebeobětování plo áďrranu rgdinného majetku a v lásce
k cizím dětem, vykreslila poprvé prosďedí staré měšťans16 1qí|inn hluboce
poznamenané nezadrŽite|njm hospodáiskjm ripadken i rozkladeur cito-
vfch vztahir. K vrcholu dováď toto své téma už v díle následujícím, v dvoj-
dílném román\r Star rodina (|9|6) a Sxmotlé (1918). osudy podnikatelské
rodiny Kučer& - otce, kterf založit 1g4innd iměď, a firi synťr, ktďí ie
postupně pronrrhají - jsou poznamenány stejnou ateosférou prázdnoty
a maÍnosti' rozpadem někdejších pdinnfch vazeb a ochrompntm ávotnl
aktivity' jak je autorka zachnila už ve Fany. Na rozdíl od iqí tendence
k žánrové drobnokresbě i od ieiího smírného zakončení je tu však obraz
anaru vystuprlován až k pochmumé monumentálnosti. Autotka iÍ dosahuie
pŤÍznačnfm malíiskfm viděnlm a současaě i pÍesaou a blubokou ana zou
psychologickou a sociologickou, kterou piekonává žánrovost i doimovost
prvních prací. V otci Kučerovi a jeho čt5riech synech vytvoňila Tilschová
pět vjrazně rozlišenfch RpÍl. Denonstrovala na nich rozďl mezi geoerací
otc -grtinderu a generací s1mfr' ztělesĎuiících ripadek rodu i tŤídy, azáto-
vert konkrétně dnalyzovďa jednotlivé piíznaky tohoto ripadku: bezohledné
kočistnictvÍ' které už nedovede vytváŤet hodnoty, ale parazituje na cizí práci;
prázdnou poŽivačrrost; slabošství a změkčilost, vystupĎované až do pato-
logické podoby; a konečně - u nejkladnější ze všech postav, nejstaršího
s1ma Karla - neschopnost nalézt pozitivní smysl ávota, piekonat hluboce
prožívanf nihilismus a skepsi, iež deformuií a nakonec rozwaceií i jeho
citovj'život.

Svět ,,star1i'ch fodin.. zťrstává ristiednlm tématen Tilschové i v několika
souběžnj'ch svazcích povídek (HŤišnice a iruÍ. prÓza, l9|8; Město, |9|9i
Hofe z l skg' |92L, aj.). ManželsM bez lásky, rozbité rodiny, aty nazo.
vané i cynicky zneužité, kontrast společenského poáátka a vnitiní prázdno.
ty, marné a zmaiené životy - to jsou základní situace, do nichž se autorce
soustťeďuie kritickf obraz měšťanské vrstvy a celé epochy poznamenané
jejírn životním stylem, jejím pojetím hodnot. Z téhoŽ prostiedí těží Tilscho-
vá i svťrj další rornán Děd:icooé (L924), kterÍm myšlenkově navazuie na
závěr románu Synové. Znovl se tu vrací základní situace, rozpad pŤední
pražské rodiny i jeho typičtí aktéči, mezi nimiž hlavní hrdina - podobně
jako Karel Kučera v piedchozím románu - poznává pod vlivem těžkÝch
zkušeností vcrjáka celou bídu sobectví a planého života, kterjm žije jeho

ďÍda. Ale zatinco Karel se vymyká svému prostieď právě ien tínto
poznáním' aniž má dost síly pÍekonat osudné děďcwí slabosti a osamělosti,

Jan Zloch se vědomě rozcházl s bohatou lodinou i s celou společenskou
vrstvou' z níž vyšel: silnf milggtnj' vztah i nalezená radost z práce mu
umožůují lavázat nové sociálnI kontakty s prostÍmi lidmi a zároverl
podstatně proměřuií i jeho vztah ke světu. Další variantu témafu ',starÍ,ch
1gílin.. vytvoňila Tilschová pozděii v genelačním románu Matky a dcery
(|g35)' v němž oávaií děiové motivy i lidské typy jejích pťedchozích

románovj'ch prací.
DruhÝ románovf okruh A. M. Tilschové se soustieďrrje k prostiedí

uměleckému a vědeckénu. Pryní z těchto pracÍ - dvoidílnÝ rcntÁl Vyhou-
pení (|923) - pŤedstavuie rovněž hledání cesty ze světa sobectví a vnitŤní
osamělosti k áodnocení smysluplnosti lidské existence. I když Vykoupení
není životopilnjm románem v pravém slova smyslu, inspirovala se v něm

autorka konkrémím uměleckfm osudem - tvŮrrčím typem a Životní uagi-

kou malíče Antonína Slavíčka. V hlavní postavě vytvoÍila Tilschová svťtj
první sitnf a Životnf typ plebejce a bytostnébo nonkoďormisty, iehož
iia*ta i tvrlrčí opravdovost vede k trvďému konflíktu se společenskjmi
i uměleckjmi konvencemi a kterf i po ofici4ln|m uzláÍd zťrstává,,rebelem
proti uhlazené společoosti... te to typ instinktivního a impulsívního umělce,
jenž hluboce nedtrvěfuje estétství a ',teoriím.. vťrbec, vášaivě miluje život,
a zároveri je tragicky oslabován nedtrvěrou ve své schopnosti i citovou
osamělostí ve chvílích krize. Sebewažda, již se uzavírá osud Franty Laciny'
otvírá však cestu k sebepoznání a k vnitŤnímu pierodu malíiově ženě
Maryně, které silácká pfcha a neschopnost porozrrmění nejen bránily
podepňít muže, ale postupně jí odcizily i vlastní děti; teprve bolest, pokora

á chápavá a odpouštějící táska pňinášeií vykoupení a smír. Volbou iistčed-
ního hrdiny a soustieděním pozornosti k problematice tvutčí osobnosti
a etiky urnělecké tvorby, ale i šíÍe pojatou polemikou s individualistickÝm
sobectvím Íadí se Vykoupení k vlně válečn!'ch a poválečnj'ch romántr' jež

ke kritice mravní krize individuďistického Životuího postoje a k zpodobeni
zápasu o jeho piekonání volí náměty z uměleckého a intelektuálního světa
(Benešová: Člověk; Olbracht: Podivné pŤátelství herce Jesenia' ai).

Morální problematiku intelektuální tvorby češí Tilschová i v románu
z univerzitního prostiedí AIma mater (L933). Mravní konflikt lidské oprav-
dovosti a odpovědnosti s bezohlednj'm egoismem je tu zpodoben ve
stŤetnutí dvou kontrastních typtr měšťanskfch intelektuálÍrJékačťr. Autorka
se jimi opět obrací k prostieď ,,starÝch rodin.., na rozdíl od svj'ch prvních

románťr však směfuje - jako ve většině pozdních prací počínajíc Haldami -

k širší, historicky za|ožené kresbě prostiedí' zabydleného početnjmi posta-
vami, i k bohatému ději s proměnlivou scenérií. Do uměleckého a lékaí-
ského prosďeď se Tilschová vrací ieště několikrát. Z prvďho vytěŽila
napč. piíběh chudého malíie, umístěnf znovu na Slavíčkovu Vysočinu'
TŤi kžíže (19.to), a zejména životopisnj' rcmán orlí hnízdo (|942), věnovanf
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rodině Mánesťr' piedevším Josefu Ivíánetovi a ieho současďkún; k posta.
ván lékďÍr se soustÍeďuje v tománu t] modrého kohouu (|937) a Ňa,,o,
(1e45).

- zYláš'Í místo zauiímá v worbě A. M. Tilschové rozsáhlf sociátní romáo
Hakly (|927), kterfm se uzavírá rrmělecky neiplodněiší .Lp" ;"ii*oiuv,zapobtá' Starou rodinou..Autorka tu poprvé pronilta ao proscáil prote-
!ťát", do sociáloě, politicky i národnostně ziiďené 

"t-o'ie'y 
ostravska.

V širokén' mnohaproudén obraze, sleduiÍcím současně někjik dějovÍcn
pásem a stčÍdaiÍcÍm v. proměnlivén sledu postavy i scenérie, zachytila
elenentární sociálnl pohyb, v němž se z nesmlrné uian rittatu 

" 
p*.to""

roď Živelná vzpouta i socialistické vědomí dělnictva. Ý celé eplérii postav'
od generáIního ieďtele Vítkovick.fch že|ezfuen' po bláznivébo žébrem,
6gzi nimiž ádná nenÍ protagoďstou' v}'triká zejména kresba rŮzní'ďi tjrprl
dětnIkú aže,o'z lidu rélnostÍ pobledu, prostého sentimentality a ideatá.",
a konkrétností inďviduálního odstÍuěnl. Jednotlivé osudy a pÍíběhy se
ďévaií v obraz živďného davového lrnuť, v něnž ie těáště í umetlxe
novurn románu. Podrobné stuďun a znalost nového sociá|ního prosďeď,
lokalit' bistorickfch faktú, prac rmích poámíneft v dolech i v n"ir"n/átr-
sobu života i do'y, charakterizované kŤÍžením několika jazykovfcb our"'tr- to vše dodává této válečné ktonice Ostravska autentičnost dokumentu.
teho oďesnost je ještě znásobena pčízračnou mallftkou viďnou kraie
postupně devastovaného dravou prfimyslovou *Fanzí a drasticky vybÍo.
cenou kresbou sociáIních protikladÍr. V Hďdách se Tilschová og'.t".
vzdá|i|a neien od d651yarln{ tinig gyd tvorbn ale i od pňedvátečného proudu
psycňologického realismu, z něhož vyšta a viehož intencÍcb hledala i v]e svén
poválečném dÍle cestu k obrozerí společnosti v mrarmÍm pierodu iedince.
lsorr však zároveů logickfm dowšenÍm jejíbo vfvoje, jenz ie srr.jm zpísoben
dobově pfiznačnf: dokumentují autorčinu cestu od ;",lti"y 'oaauto
a mravního roz,kladu měšťanstva k hledání nového nositele poziiivnt sociální
aktivity a k ieho nilezení v lidovém, proletáÍském kolektivu.

Karel Toman
/L577-L946/

Lyrickf básník, pÍír|ušnÍk gcnorace z počátku stolctÍ; zhuštěnou,.zpěvnou formou vy|il||| kont||kty čtoiěk!' vymrltu;tctho sc
1 vezeb trad|čnÍ rpo|cčnort| a us|lu|ÍcÍho nr|íi e upcvn|t novf
kontekt s š|rokfm národnÍm a ||dovfm kotekt|vcm. Tomenávr
tvorbe rhrnu|c zkulcnortt.zc soudobych p cvretnfch spolcčenrkfch
procesú (soclátnÍ hnutÍ; lvětová válk1 rjvolucc; v prostyctr e
vfznam-ovč bohatfch rymbolech a tv.rové hlcdinÍ spotuie
l nevfuánírn nl klglckou čcrkou pocz|| | ltdovou tvorbu.

vlastnÍm iménem Antonin BcÍnášek. Naroďl se v rolnické rodině

v Kokovicích u Staného 25. 2. 1877. Studoval na gymnáziu ve Slaném

a v Piíbrami; zde ve studentském časopisu Zoitz se obievuií ie,ho prvď

literární pokusy. Poprvé tištěny jsou jeho básně v |. 189447 v Nivě.

R. 1896 prisa raret Toman do Prahy a zapsal se na práva, jeho stuďe

vsat potracovay pomal.u a zťrstaly nedokončeny. v praze vedl bohémskÍ

život-a stňÍdal drobná |odŤÍzená zaměstnání. Sblížil se s anarchistickfm

kruhem literátú kolen Neumannova Nového kulnr (a jeho prostÍednictvÍm

po"nat i anarchistické skupiny v severnÍch Čecbách)' byl také členen.r'"n" 
spisovatelú a literárního sdružení syťFx. Uvďeiřovď básně

v Novém kultu, Modemí revui, Srdci ai. V l. 1903-{4 byďil několik měsícíl

ve Vídni. od fíina 1904 do srpĎa l9o5 podnikl ďouhou cestu, pÍi ďž pobyl

v Berlíně, Holandsku, Anglli a v PaŤÍži. Všude navštěvovď anarchistické

skupiny a redakce, v An lii meškal v kolonii sociálnÍch utopistú ve !ťhite.

way-. o svfch zkušenostech napsal několik vfaannÝcu feieton{r do českfch

aoalchistickfch časopisú (Práce ai.). Dopisy psané pÍíteli E. Harrnerovi'

ienž Tomana na jeho cestě podporoval, isou dokladem básníkova myšten-

Lového vÍvoie i hmotnébo nedostatku. Ani po návratu do Prahy Toman

existenčoě nezakotvil, žil z drobnfch vÝdětk& literárních a z krátkodotfch

zarněstnání, iď většinou z vlástní vúle brzy opoultěl (univerzitnl kanceláÍ'

Klub za staÍou Prahu ai). v t. 190849 byl opět vp Francii, spolu s F. Gď-

nergm a t. Hoieiším. Krátce byďel aovu ve Vídni, r. 191l potŤetí navštívil

PaňíŽ; v t, L9L2, po sblížení se svou pozděišÍ Tanžglkqu Annou Vagen-

knechtovou, piiiď místo kopisty v zenskem archívo a setrval v něm až do
t. l9|7. veden poďebou pÍacovat pro národÍt| osvobození vstoupil.v.iíi-
nu l9l7 do redakce Naiodnicn [stÍr; do ieiich večerníku psal ,,besídky..,
publikoval také literáÍn{ kritiky v České revui. V této době byl už zcela

vzdelen myšlenkovému ivětu anarchismu a jehd publicistika' steině jako

poezie směÍovala k budováď národnt jednoty s demokratickj'm obsahem.

Ýat"coa poezie Tomanova značně zvfšila básníkovu popularitu i ieho oce-

nění v liierárních kruzích; velkÍ ohlas mělo i prvď souborné vydání ieho
básní. Po skončení vátky odďď Toman z redakce. Několik let pracoval

v knihormě senátu, pak se dal penzionovat. Byrl|i| p661" v Praze a mrroho

se stÝkal s básníky neimladší generace. Se sympatieni sledovď vjvoi dělnic.

kého hnutÍ, sdflel jeho nonkonformismus' ne však ieho vyhraněnost ideolo-
gickou. R. lg24.25 navštÍvil znovu Franď, zejmétta ieií iižní část. Mnohé

básně z této cesty se objevily v ieho posletln{ básnické }nížce. Roku 1930

vyšel za ieho dohledu soubor starších básní do sbbek nqloiatfch Rosrlo

,i.-u. Ňétouunt poÉÝvel u mofé v tugoslávii, v Poděbradech léčil

srdeční chorobu. V 30. letech spolupodepsď několik manifestú proti válce

a fašisnu, na obranu denolracie. ostie protifašistického rázu nabyly kon-

cem 30. laaaokupacei icho epigramn kolující v rukopisecb mczi piátefi.

Po osvobození byl imenován D&odním umělcem. Na podzim 19,15 provedl

definitirmí.uspoŤádání svfch básni. Zcme| L2. 6. |946.
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rodině Mánesťr' pŤedevšÍm Josefu Mánesovi a jeho současnÍkún; k posta-
vám tékaf& se sousďeďuie v románu U mdrého ko|puta (|937) a Ňi,,o,(re45).
-.Zvláštní mÍsto zaujímá v worbě A. M. Tilschové rozsáh$ 56giální romlln
Haldy (|927), kteť'm se uzav|rá umělecky neiplodnější .i"p" ;qr woiuv,
zapobtá Starou rodinou.^AutoÍka tu poprvé p"ooitt" ao prosáéď prote-
lTiátu' do sociálně' politicky i národnostně zjitÍené 

"t.o'iery 
osdvska.

V širokém' -nohaproudém obraze, sleduiícím současně někjik děiowct
pásem a stňídajícín v. proměnlivérn sledu postavy i scenérie, 

"""nniuelenentární sociální pohyb, v něnž se z nesmÍrné uion rrittatu ípo"*.,".
rodí ávelná vzporrra i socialistické vědoml dělnictva. Ý cerc ealérii postav'
od gmerálrÍho Ťeditele Vítkovick.fch železáta po bláznivého žéb*ka,
ngzi nimiž žádná není protagonistou' Y}'niká zejmena kresba r&znfch typŮ
dělníkú a ž.n' z lidu rďInostÍ pobledu, prostého sentimentality a ideaná"",
a konkrétností individuálďho odstínění. Jednotlivé osudy a pňíběhy se
slévaií v obraz áve|ného davového lrnutí, v něnŽ ie těáště i umettte
novum romtÍnu. Podrobné gfilfilrm a znďost nového gociá|ního prostiedí,
lokalit' historickfch faknl, pracotmích por|rn{neft v dolech i v nuucn;átr-
sobu ávota i mluvy, charakterizované kŤÍžením několika iazykovfch our"su- to vše dodáťá této válečné kronice Ostravska autentičnost dokumentu.
teho oďesnost je ještě zrásobena pňízračoou mallÍskou viďnou kraie
postupně devastovaného dravou prťrnyslovou eTanzí a drasticky vybÍo.
cenou kresbou sociá|ních protikladťr. V Hďdách se Tilschová og'.t".
vzdá|ila nejen od dosavartní tinie své tvorb5 ale i od pňedválečného proudu
psychologického realismu, z něhož vyšla a viehož inteďch hledala i v]e svém
poválečném dí|e cestu k obrození společnosti v mravnÍm pierodu iedince.
fsou však zároveů logickÍm dowšenÍm iejího v voje, jenž ie svjm zpísoben
dobově pŤízrračnf: dokunentují autorčinu cestu od analfuy 'oaauto
a mrarmího rozkladu měšťanswa ft fotgdání agyého nositele poziiivnt sociátn{
aktivity a k jeho nilezení v lidovém, proletáÍském kolektivu.

Karél Toman
/ t877-L946/

Lyrickf básník, pňíďušnft tGnGr.GG z počátku 3tolctÍ; zhuštěnou,.zpěvnou formou vyiádl|! koní|kty č|ověke, vyme|tu|ícÍho se
z vezeb tredičnÍ spotcčnostt r ust|utÍcího nr|Íi e upcvnlt novf
kontekt r š|rokfm národním e !|dovfm kotekt|vem. Tomenove
tvorbe rhrnuje zkušenost|.zc roudobfch picvrrtnfcb společenrkfch
procesů (roc|á|ní hnutÍ; světová vátkal rcvolucc; j prosticlr e
vfzna-mově bohatfch rymbolcch a tvarovrá htcdiníipoiuie
s nevízánÍrn na kles|ckou ěcrkou pocz|! t ||dovou tvorbu.

vtgghíÍn iménem AntonÍn Bemášek. Naroďl se v rolnické rodině

v Kokovicích u Slaného 25. 2. 1877. Studoval na gymnáziu ve Slaném

a v PŤíbrami; zde ve studentském časopisu 7-ota se obievuií jeho prvď

literární pokusy. Poprvé tištěny isou jeho básně v |. |89447 v Nivě.

R. 1896 pÍišď Karel Toman do Prahy a zapsď se na práva, ieho stuďe

vsat< pot<racovďy pomalu a ztrstaly nedokončeny. v Praze veď botémskf

život-a stŤÍdal drobná podiízená zaměstnání. Sblížil se s anarchistickfm

knrhem literátťr kolem Neumatutova Nového kultu (a ieho prosďednictvln

pozna i anarchistické skupiny v severních Čecgch), byl také členem

i<'"l" spisovatelťr a literárního sdružení syrinx. UveieiĎoval básně

v Novém kuttu, Moderní revui, Srdci aj. V l. l903.o4 byďil několik qěsÍc,Í}
yg vt.|ni. od ŤÍina 1904 do sťpĎa l9o5 podnikl ďoubou cestu, pŤi ďž pobyl

v Berlíně, Holandsku, Anglii a v PaiÍži. Všude navštěvoval anarchistické

skupiny a redakce, v Anglii meškal v kolonii sociáIních utopistú ve \Phite-

wan o svfch zkušenostech napsď několik vÍnamnÝch fejetonťr do českfch

anarchistickÝch časopistr (Práce ai.). Dopisy psané pÍíteli E. Harrnerovi'
jenž Tomana na jeho cestě podporovď, isou dokladem básníkova myšlen-

kového vjvoje i hmotného nedostatku. Ani po návratu do Prahy Tomaa

existenčně nezakotvil, žil z drobnfch vÝdělk literárních a z Htkodotfch
zaoěstnání, iež většinou z vlastnt vťrle brzy opouštěl (univerzitn! kancelrÍÍ,

Klub za starou Frahu ai.,). v t. 1908{9 byl opět vp Franď, spolu s F. Gell-

nerem a J. Hoňeiším. Krátce byďel aovu ve Ví,{ti, r. 191l potietí navštÍvil
Pďíž; v t. L9L2, po sblížení se svou pozděíší q'anželkou Annou Vagen-
knechtovou, pŤiiď místo kopisty v zemikem arcŇvu a setrvď v něm až do
r. 1917. Vedén poďebou pracovat pro nárorlní osvobozeď vstoupil v Ťíi-

nu l91? do redakce Náiodních listťr; do iejich večerníku psal ,,besídky..'
publikovď také litetáÍní kritiky v České revui. V této době byl už zcela

vzdálen myšlenkovému,světu anarchismu a ieho publicistika, steině iako
poezie směÍovala k budováď národn| iednoty s demokratickj'm obsahem.
Válečná poezie Tomanova značně zv"Íšila básďkovu popularitu i jeho oce-

něnÍ v literárních kruzích; velkÍ ohlas mělo i prvnÍ souborné vydáď ieho
básnt. Po skončení války odešel Toman z redakce. Několik let pracovď

v knihovně senátu, pak se dal penzionovat. Byďil nadále v Praze a mnoho
se st.fkal s básníky nejmladšÍ generace. Se sympatiemi sledoval vjvoi dělnic-
kého bnutí, sdílel jeho nonkoďorurismus' ne však jeho vyhraněnost ideolo-
gickou. R. |924-25 navštívil znovu Francii , zqmé1na jejl jižni část. Mnohé

básně z této cesty se obievily v ieho poslední básnické }oižce. Roku 1930

vyšel za jeho dohledu soubď starších básnrí do sblÍek nepojatj'ch Rosďo

s,Ťcn,ou. Několikrát pobÝval u moÍe v tugoslávii, v Poděbradech léčil

srdeční cborobu. V 30. letech spolupodepsal několik manifestú proti válce

a fašismu, na obranu denolracie. osďe protifašistického tázu nabyly kon-

cem 30. let a za okupace i ieho epigramy, kolujíct v rukopisech mczi piáteli.

Po osvobozeut byl imenován náro4n{m umělcem. Na podzim 1945 proveď

definitivní uspoiádání svfch básní. Zenď.e| 12. 6. |9M.



T Tn5n4
MáIokterf z českfch slovesnj'ch umělcťr se tak sousďedil k lyrické poezii

jako Karel Toman. Dokonce i jeho žumalistické projevy, iakmile'sou za.
měňeny 'mělecky (besídky ve válečnj'ch Národních listech), se žánrově
!Íunnoze blíží básním v prÓze. Toman sám byl pčesvědčen, že ieho kol
bude iplněn, kdyŽ se mu podačí vywočit několik opravdu aouryctr uasnt,
a svrii životnÍ reŽim tomuto záměru plně pňizptrsobil. Jeho pojetí poezie -
jako krystalizace bohatj'ch dramatick ch zážitkt, zkušenosti nevšednl,
ba vfjimečné, a pčece pťíznačné pro sociální povědomí kolektiw - ovšem
vylučovalo, aby toto zaměčeď znamenalo i specializaci na slovesnou práci.
Život.básníka s tímto plogÍamem musď blt sám dramaticky, neouvytty,
pfostoupenÍ zápasem o neávislost. Toman se vzdal standardních jistot
riie4nické nebo literátské existence; z jeho veršri pied první světovou válkou
prosvítají náznaky citovjch kriá a erotickfch dramat a také jeho zabaničrtt
cesty byly vjpravaÍni jednak 2 g6ciá|ní zkušeností vyděděnectví a revolty,
jednak za rimbaudovskju rozněcováním smyslri.

I pňi své klasické prostotě 6 fg1pá|ni ucelenosti je Tomanova poezie
pÍostoupena Íozpory a protikladnjmi tendencemi, jež se projevují v nej-
ritznějších rovinách díla a nabjvaií v pruběhu básnftova vjvoje rozmanitfch
podob. Chceme-li najít pro ně společné obecné označení, mťržeme mluvit
o současném směčování na jedné straně k Íádu, k tradičním hodnotám, na
druhé straně k neklidu, hledání, nezrozenjm dosud životním ritvarťrm.

Poměrně jednoduché je to ještě v prvotině Pohádky krae (L898),nesouci
silné stopy básnického vyrovnávání s dekadencí, kd,e vše mijejict se jeví
jako slabé a choré a bezvj'hradná dťrvěra se vkládá v prudkj', ničím nespou-
tanf život smyslťr. Zato v Torzu žioota (l9O2) a v Melanchntické pouti (Is}o)
se Tomanťrv nitemf rozpoÍ vyhranil v celé naléhavosti. Podobně jako u je-
ho druhťr z gerreface anarchistickj'ch buňičťr souzní Tomanova poezie
saolektivní revoltou, společenskj'm kvasem, hlásí se k riziku životníhďexpe-
rimentu a k nejasn m pčíslibťrm sociálních pievratťr. ZátoveĎ,však Toman
elegicky proživá vzpomínku na harmonickou krajinu domova, st:iská se mu
po bezprostťední a zaručené plodnosti práce rolnikovy a po pevném poutu
rodinn ch svazkťr. Toman pňijímá obě tyto tendence, aniž usiluje olejich
iluzívní vyrovnání, a na vrcbol svého hodnocení klade dynamickf to''..pt
života jako stietnutí a prolnutí protikladn ch prožítkťr. v dťuhé 

"l*.,'o'"-nfch sbírek, z větší &ísti inspirované básnikov'.fmi drsnfmi zkušenostmi
ze západoevtopskych metropolí, se však pocit symfonické jednoty Života
hroutí a každ! z uvedenj,ch pÓlťr Tomanova světa se samostatně vyhrarluje.
Nenávistné gesto vyděděnectví se stupřuje až k asketické negaci jakfchkoli
lidskfch vztahťr, spjaté s hoiklm vědomím, že v4loura nemŮže pro danou
chvíli piinést Žádnou bezprostňední pomoc deformovan;fm lidskj'm osudťrm;
naproti tomu stojí snivé obrazy domova, jemuž nedosažitelnost pÍidává
kouzla,

Ve sbírce Sluneční hodiny (|9l3), vydané až po mnohaleté tvťrrčí pauze
a pčedstavující novou etapu Tomanovy tvorby, docházik pokusu o siidno-

cení revolty a ttaďce, a to rra základě druhého z těchto pÓlťt. Pčedstava
domova se však pŤitom rozšifuje a nabfvá nového smyslu; np! ie to

,,zemé,,,pojem mnohotvárného obsahu : v nejdostupněiší rovině pÍedstavu-

ie ii piíroda ve svém koloběhu ročních dob a kráse smyslovfch projevťr;

skrze tuto barvitost prosvítá vÝznam země iako místa posledního odpočinku
a spravedlnosti, ,,smíÍeď v smrti.., jež tu nacházejí bolestně pokňivené

lidské osudy. A konečně ve své neihlubší vfznamové vrstvě symbol země
vystupuje jako zdroi elementárních sil, jeŽ pronikají lidské osudy i lidské
dějiny; těmito silami jsou pro Tomana opět snivá odevzdanost a něha
na jedné straně, vzporrÍa a žlzei po novém, spraveďivějšírn světě na straně
druhé, takže na této rovině se základní konflikt jeho díla obievuje anovu.
Tak je tomu zejména v básni TuMci, v níž první polovina Tomanova ďla
ideově i umělecky vrcholí.

Po stránce tematické pŤevládaií v tomto období běžné uaďční náměty

lrické poezie, piičenž dťrleŽité BÍsto - veďe neobyčeině intenávních
veršú milostnfcb iež shodně s v voiem ostataÍ Tomanovy worby se mění
od chmurnfch dramat nespoutané vášně, zrady a nové naděje (v prvních
sbírkách) až k touze po osudovém a mravně závazrrém proŽitku (na konci
obdobÍ) - tu majÍ básně vycházeiící z něiakého setkánl, poznání nového
města ěi kraje nebo lidského typu. Tomanovo formuiícÍ básnické {rsilÍ je
piitom vedeno snahou o proniknutí k smyslu nového ážitku' k pocbopení

ducha nově poznaného místa a základnr hnací síly nově poaaného lidského
osudu. Toman usiluje vždy podat soubrn, nikoli bezprostiedď áznam
vfchozÍ zkušenosti. Jeho intimní verše mlvají podobu stručnÝch a pčesnfch
portÍéť&' často jsou stylizovány iako epitď' náhrobní nápis, v němž ie
provŽdy a s odstuperr uzaviena bilance složitého rraahu. Také ve verších
z cest se Toman zpraviďa soustčeďrrie na nejcharakterističtěiší, pečlivě
volené reálné motivy' z ntcbž vywáií pÍesnf, pevně komponovanf obraz.
od Melancholické pouti se pak jeho snaha o s1mtézu realizuje ve velkfch
symbolickfch nebo lépe mytickfch obrazech, jež aělesůujÍ celé soubory
společenskfch sil a proces{r, evokují jejich platnost bez intelektuální gnalÍ'-

zy, ukazují je jako projev nadosobních principÍr spjatj'ch se samou podstatou
bytí.

Tomantrv dťrraz na defioitivnost a iád básnického vyjádieď i jeho blíz-
kost k uadicím Hasické české lyriky (Sládek, Neruda) se projevují v pevné
a piehledné kompozici básní a v pravidelnosti rytmické stavby, iež neied-
nou má zÍetelně písĎovÍ táz. Tato harmonie je však záměrně narušována
zevniď: vÍběr básnickÝch obrazťr a slovních spoieď je zaběfen k ďsonan-
círn, k neobvykl m kÍátk m spojenín a vj'znamovjn zvratťrm, které ro-
zechvívají obraz skutečnosti a naplllují ho neklidem. A podobně ie tomu
i ve spojeních motivťr, zejména piírodní scenérie a lidského prožitku ode-
hráva!ícího se na jejím pozadí: není mezi nimi obdoba, ale záměrnf ne-
soulad, a to zvyšuje intenzitu básnického doimu.

Společenské dění v období první světové války se mnohostranně odrazilo



Tn5304T
Má|okterf z českfch slovesn ch umělď se tak soustieďl k lyrické poezii

jako Karel Toman. Dokonce i ieho žurnalistické projevy, jakmiie jsou za.
měieny umělecky (besídky ve válečn1fch \fu6r{níg[ listech), se žánrově
nanutoze blíží básní'n v pt6ze. Toman sám byl pťesvědčen, že ieho rikol
bude íplněn, když se mu podačí vytvočit několik opravdu jobrych uasnt,
a svťtj životní režim tomuto záměru plně pňizpťrsobil. Jeho pojetí poezie -
jako krystalizace bohatj'ch dramatickfch zážitk.Ů' zkušenosti nevšednÍ,
ba vfjimečné, a piece pťíznačné pro sociální povědomÍ kolektivu - ovšem
vylučovalo, aby toto zaněiení znamenďo i specializaci na slovesnou práci.
Život.básníka s tiÍnto programem musel bjt sám dramaticky; neouvykly;
prostoupen', ápasern o neávislost. Toman se vzdal standar.{ních iistot
ričer|nigk6 n.5o literátské existence; z jeho veršťr pťed první světovou válkou
pfosvítaií náznaky citovj'ch krizí a erotick1ch dramat a také jeho zatuaniční
cesty byly v'pravaÍni jednak za sociální zkušenosti vyděděnectví a revoltn
jedna* za rimbaudovskjn rozněcováním smyslťr.

I pii své klasické prostotě a formální ucelenosti je Tomanova poezie
prostoupena rozpory a protikladn mi tendencemi" jež se projevují v nej-
rťtznějších rovinách díla a nablvají v prťrběhu básníkova qfvoje rozmanitj,ch
podob. Chceme-li najít pro ně společrré obecné označeni, mťržeme mluvit
o současném směčování na jedné straně k ňádu, k tradičním hodnotám, na
druhé straně k neklidu, hledáď, nezrozenjm dosud životním ritvar m.

Poměrně jednoduché je to ještě v prvotině Pohádky krzle (l898),nesoucí
silné g1.'' básnického vyrovnávání s dekadencí, kde vše míjející se jeví
jako slabé a choré a bezvj'hradná dťrvěra se vkládá v prudkj', ničírn nespou-
tan]i život smyslťr. Zato v Torzu žiaota (1902) a v Melancholické pouti (|906)
se Tomanriv niternf rozpor vyhranit v celé naléhavosti. Podobně jako u je-
ho druhťr z geneface anarchistickj'ch bďičťr souzní Tomanova poezie
s kolektivní revoltou, společenskj'm kvasem, hlásí se k riziku životního expc-
rimentu a k nejasn m pĚíslibirm ggciá|nígfo pčevratťr. Zároveú'však ToÁan
elegicky ptoživá vzpomínku na hamonickou krajinu domova, stfská se mu
po bezprostčední a zaručené plodnosti práce rolnikovy a po pevném poutu
rodinnj'ch svazkťr. Toman pňiiímá obě tyto tendence' aniž usiluje olejich
iluzívní vyrovnání, a na vrchol svého hodnocení klade dynamick}i koncept
života jako stietnutí a prolnuti protikladnlch prožitkťr. V druhé z jmenova-
n:ich sbírek, z větší části inspirované básníkov$mi drsnfmi zkušenostmi
ze západoevtopsk ch metropolí, se však pocit symfonické jednoty života
hroutí a každÝ z uveden1 ch pÓlir Tomanova světa se samostatně vyhrarluje.
Nenávistné gesto vyděděnectví se stuprluje až k asketické negaci jakfchkoli
Iidskfch vztahťr, splaté s hočkjm vědomím, že vzpouta nemťrže pro danou
chvíli pŤinést Žádnou bezprostiední pomoc deformovanÍm lidskÝm osudťrm;
naproti tomu stoií snivé obrazy domova, jemuž nedosažitelnost piidává
kouzla.

Ve sbírce Sluneění hodiny (|9l3), vydané aŽ po mnohaleté tvťrrčí pauze
a pčedstavující novou etapu Tomanovy tvorby, doc|tázík pokusu o siidno-

cení revolty a tradice, a to na základě druhého z těchto,pÓlit. Piedstava

domova se však pňitom rozšifuje a nabjlvá nového smyslu; nyní je to

,,země.., pojem mnohotvárného obsahu: v neidostupnější rovině piedstavu-
je ii pčíroda ve svém koloběhu ročních dob a kráse smyslodch projevit;

skrze tuto balvitost prosvítá vlznan země iako místa posledního odpočinku
a spravedlnosti, ,,smíŤení v smrti..' jež tu nacházejí bolestně pokŤivené

lidské osudy. A konečně ve své nejhlubší vfznamové wstvě s1mbol země

vystupuie iako zdroi elerrrentárních sil, jež pronikají lidské osudy i lidské

dějiny; těmito silami isou pro Tomana opět snivá odevzdanost a něha
na jedné straně' vzpoura a žuzei po novém, spraveďivějšírn světě na straně
druhé, takže na této rovině se základní konflikt jeho díla objevuje znovu.
Tak je tomu zejména v básni Tultici, v níž první polovina Tomanova díla
ideově i umělecky vrcholí.

Po stránce tematické pŤevládaií v tomto období běžné tradiční náměty
lyrické poezie, pŤičenŽ dtrležité místo - vedle neobyčeině intenzívďch
verštr milostnfch, iež shodně s vÍvoiem ostatni Tomanovy tvorby se mění
6d ghmuÍnÝch dramat nespoutané vášně, zrady a nové naděie (v prvntch

sbírkách) aŽ k touze po osudovém a mravně závaz,ném' prožitku (na konci
období) - tu mají básně vycbázející z nějakého setkán{, poznáď nového
města či kraje nebo lidského typu. Tomanovo formujícÍ básnické risilí je

pfitom vedeno snahou o proniknutí k smyslu nového ážitku' k pochopení

ducha nověpoznaného místa a záktadní hnací síly nově poznaného lidského
osudu. Toman usiluje vždy podat souhrn, nikoli bezprostierlní zÁaam
vfchozí zkušenosti. Jeho intimní verše mívaií podobu stručnfch a pÍesnfch
portrétÍr, často jsou stylizovány iako epitaf, náhrobď nápis, v němž ie
|rovždy a s odstupem uzavčena bilance složitého vztahu. Také ve verších
i 

"".t 
s" Toman zpraviďa soustieďuie na nejcharakterističtěiší, pečlivě

volené reáloé motivy' z nichž vytvári piesnj', pevně komponovan!' obraz.
od Melancholické pouti se pak jeho snaha o syntézu realizuje ve vellcj,ch
symbolickfch nebo lépe mytickÍch obrazech, iež ztělesůuií celé soubory
společenskj,ch sil a procesťr, evokují jejich platnost bez intelektuáJď analf-
zy,vkan, |je jako projev nadosobních princip{r spiatÝch se samou podstatou

bytí.
Tomanťrv dťrraz na definitivnost a čád básnického vyjádÍení i jeho blíz-

kost k tradicím Hasické české lyriky (Sládek, Neruda) se projevuií v pevné

a pčehledné kompozici básní a v pravidelnosti rytmické stavby' iež nejed-
nou má zňetelně písřovf ráz. Tato harmonie je však záměrně narušována
zevnitň: v}běr básnickj'ch obrazti a slovních spojení je zaněÍen k disonan.
círn" k neobvvklÍrn krátkÍm spojením a vj'znamovjm zvratťrm, které ro-
zechvívají obraz skutečnosti a naplóuií ho neklidem. A podobně je tomu
i ve spojeních motivťr, zejména pčírodní scenérie a lidského prožitku ode.
brávaiÍcího se na jejfun pozadí: není mezi nimi obdoba, ale záměrnÍ' ne-
soulad, a to zvyšuje intenzitu básnického dojmu.

Společenské dění v období první světové války se mnohostranně odrazilo
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v Tomanově poezil. Změnila se piedevším tematika ieho worby. Ve sbír-
kách Verše rcdinné a jiné (l9|8) a Hlas ticha (1923) Toman sleáuje, iak se
válka a společenské piewaty promítaiÍ do osudťr prostj'ch tidt; z'biéaiska
těchto lidí hodnotí vfznačaé historické osobnosti (tak zejmjna v básni
Lmin,kde vděčnost mužikťr, jimž se dostalo púdn ie dostatehou náhradou
za nutné oběti revoluce) i svou vlastní minulost, jejlž revoltu až jednostran-
ně kritizuje jako vybočení zkolektivního životního názoru.Pod doimemnfuod-
ní jednoty a dobovfch iluzí píše Toman i Ťadu oslavnfch piítežitostnfch
básní' kde krutost válečnfch let je jen zdánlivě pieklenuta morálrrÍ v!,zvou
a národním optimismem; tyto verše však nikdy nevydal knižně. Co do
v!'znamu je daleko pŤekonávajÍ básně, v nichž se i nadále ozjvá napětí mezi
tfváním a revoltou; jako ve Slunečních hodinách i zde a zejména v knížce
Měsíce (l9l8) je Tomanovi vfchoďskem mftus o ,,zemi,,, 

'která 
ie posta-

vena jako podstata skutečnosti proti ,,kamevalu vrďd.., odebrávajicímu
se na j.ejím povrchu. Z hlubin zeně ptrsobí taienné síln iež směfují k ucho-
vání životních hodnot, ale zároveĎ i pŤipravuií proměnn vaťrst novj,ch
sociálrrÍch tvar a ávotních forem: nejistou a slibnou budoucnost. MÝtus
2emt u6gžni| Tomanovi spojit tyto piísliby s odvěkfmi a ve své trvjosti
symbolickfmi reálieni venkovského ávota, gesty rolďkovy práce, kon-
stantami urody a setby. obdobnou zmytizovanou ďalektiku oat.yol'i p"t
Toman i v pozděiších letech v pobledu na revoltující ástupy dáni&é:
i y ggciálním zápase spatfuie projev trvalého hlubinného kvasu, je.ž, státe
zn9vuzačínán a nikdy neukončen, je uezbytnfm zdrojen měny a obnovy.

P-Ťedstava Života a času, vraceiícího se ve velkfch kruzích' a iňece věčně
kupiedu spěiícího, se stala vfchoďsken titulu i obsahu poslední Tomano-
vy sbírky Stoletg k^le,,ddr G926). Napětí domova a tuláctvÍ tu znovu
vystupuie nezabaleně do popŤeď. Velkou smyslovou intenzitou, vÝaa-
movou pŤesností a meloďčností v}miM zejména novf cyklus tuuctycn
veršrl' inspirovanfch cestou do jižní Francie. f, y pdiind poezii i 

" 
oeío-

lika sociálnich básních plně zaznivá starf Tomantrv nonkoďornismus,
vědomé sepětí s roden chudfch a vyděděnfch.

Tomanova válečná a poválečná poezie podobně jako dilve staví na kou-
trastech poimenqváď, ale pievahu tu má siednocující kompozice celku.
Toman vyuává..Úaďčoích symboÍri a symbolickfch postav'.z'kotveoÝch
v kulturním povědomÍ, uváď narážky na lidové popěvkn choreln moaťtuy
apod. Směiuie tak k denokratizaci básnickfch f*.-, ktere.si zároveú
uchovávaiÍ vysokou obsažnost a uněleckou ob|e'^ost.

Karel T ma
/ t843-1917 /

NovináÍ, Politlk mtadočeské strany' sk|adatel sentlmentálnÍch
polltickfch písní, autor populárnich humoresek.

Narodil se v Praze 6, g. |843. Gymnázium studoval v Rychnově nad

Kněžnou, v Hradci KráIové a v Písku; stuďe na polytechnice v Praze

nedokončil. v l. 1862-1917 byl členen redakce Národních lisť(l' kam po

čtvrt století psal rivodníky. Jako novináÍ byl několikrát vyšetÍován a

v 60. letech 19 měsícťr vězněn (v té době pňekládď Pď fiho básně' které

vydď r. 1871). Horlivě se rtčastnil politickfch boi proti staročechtrm,

byl to obtatnÝ Ťečník a pÍítel a oslavovatel politického vúdce mladočechú

Julia Grégra. v l. 1883-93 byl poslancem. ZemÍel v Praze 9. 5. l9l7.- 
Ttrmova literární práce byla většinou spiata s žumďistikou. Psal poiedná-

ní o osvobozaneckfch bojích (Belgie, Inko, americká revoluce), články

a knihy o osobnostech světové politiky a děiin sashington, GaÍibalď'

Mazzini); Íadu iich shmul do spisu Dějitmé charuktery (1881). Velmi roz-

šíÍeny byly některé jeho sentimentální vlastenecké a politické písně (Hta ce

ozpála tcÚn n4 bíe|tu Rlna aj,). Zptaaval monografii Karel Haoltček Bo-

rwsk! (|883), v níž užil k ávotopisnjm pasážím i některÝch dotud nezná.

mÝch rukopisnfch materiálťr a korespondence a kde v liberálním duchu
pi-edstavil zejména Havlíčka politika a novináie. Vydal také ieho Vybrané

spisy.- 
Za studentskÝch prázdninovÝch pobyt& u strfce mlpáie v Zadní TŤe.

báai poznal Tůma svéráznf statosvětskÍ mlynáiskí život, ,,pány otce..,

krajánky, mlynáiskou chasu, ďe i lesníky, wcbnostenské uŤednlky' vesnic-

kou honoraci. vytěžil z tohoto prosďeď fudu humoristickfch črt, anekdo.

tickfch pfiběhú a obrázkŮ, které vydď v šestisvazkcivém souboru Z česklch

nt!,t .L885{6). svÍn krotkÍm vtipen a leckdy lacinÍm žertováďm

nepresÁujt tyto prÓry rlroveĎ toho, co se běhě tisHo v soudobfch humo-

'isti*Ícn.easopis.ecn, iato tebká ábavná četba si však získaly oblibu; byly

často vydávánn několikrát upravcny pro divaďo, zfil4ovány.

Josef Kaietán Tyl
/1808-1866/

Drarrrattk, proza|k, novlnáÍ e kr|t|k, hlavnÍ pÍcd*av|tc|
scnttmcntáinÍho, bczprostÍcdně spo|cčensky angalovaného kÍÍdh

ěeského romantlsmu. Yytvo |! nové typy bclctr|rtlckého
e l|dovfchovného česop|su, v jcho v|astenccky tendcnčnÍch'
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v Tomanově poezil. Změni|a se piedevším tematika jeho tvorby. Ve sbír-
kách Verše rodinné a jiné (L9l8) a Hlas ticha (1923) Toman sleduje, jak se
válka a společenské piewaťy promítají do osudťr plost''ch lidí; z hlediska
těchto lidí hodnotí vfznačné historické osobnosti (tak zejména v básni
Lenin,kde vděčnost mužikťr, iimž se dostalo pťrdy, ie dostatečnou náhradou
za nutné oběti revoluce) i svou vlastní minqtggf, jejíž revoltu až jednostran-
ně kritizujeiakovybočenízkolektivníhoživotníhonázoru.Poddojmernnárod-
ní jednoty a dobodch iluzí píše Toman i ňadu oslavn1fch pŤiležitostnfch
básní' kde krutost vále&rfch let ie jen 2dánliy! pieklenuta moráInÍ vj,zvou
a národním optimismem; tyto veÍše však nikdy nevydal knižně. čo do
vfznamu je daleko pčekonávají básně, v nicM se i nadále ozfvá napětí mezi
trváním a revoltou; jako ve Slunečních hodinách i zde a zejména v knížce
Měsíce (l9l8) je Tomanovi vfchoďskem m tus o ,,zemi.., která je posta-
vena jako podstata skutečnosti proti ''karnevalu vtažd.., odehrávaj1címu
se na j.ejím povrchu. Z hlubin země p{rsobí taiemné síln iež směfují k ucho-
vání životních hodnot, ale zároveĎ i piipravuií proměnn vzrťrst novj'ch
sociálních ritvarťr a životních fotem, nejistou a slibnou budoucnost. MÍtus
země umožnil Tomanovi spojit tyto piístiby s odvěkfmi a ve své trvjosti
symbolickfoi reáliemi venkovského života, gesty rolníkovy práce, kon-
stantami urody a setby. obdobnou zmytizovanou ďalektiku odtoyoa si pat
Toman i v pozdějšÍch letech v pohledu na revoltuiÍcí ástupy dělnické:
i v sogiálnín zápase spaďuje projev trvalého hlubinného kvasu, i"'', stále
znovuzačínán a nikdy neukončen, je nezbytnfm zdrojem změny a obnovy.

Piedstava života a času, vracejícího se ve velkfch kruzích, a ičece věčně
kupŤedu spějícího, se stala vfchoďsken titulu i obsahu poslední Tomano-
vy sblrky Stoletll k4lenddž (1926). Napětí domova a tulácwí tu znovu
vystupuie nezabaleně do popieď. Velkou smyslovou intenzitou, vf:.lrra-
movou pčesností a meloďčností vyniká zeiména novj' cyklus tuláckfch
veršŮ, inspirovqnfch cestou do jižní Fnncie. d y 1g4inni ioezii i u ''eio-
lika sociálních básních plně zaznívá starf Tomanírv nonkoďormismus,
vědomé sepětÍ s rodern chudfch a vyděděnfc"h.

Tomanova válečná a poválečná poezie podobně jako diíve staví na kon-
tÍastech pojmenwání, ale pňevabu tu má sjednocující kompozice celku.
Toman vnrává'tÍaďčoích symbolrl a symbolickfch postav,-zakowenfch
v kulturním povědomÍ, uváď narážky na lidové popěvkn chorátn modťtty
apod. Sněfuie tak k demokratizaci básďckÍch }o'.*, ttere 

-sl 
zároveĎ

ucbovávaiÍ vysokou obsahost g rrmlteckgrr obiermost.

Karel T ma
/L843-19]-7 /

Noviná}, polltik mladočeské strany' sktadate! sentlmentá|nÍch
potttickfch písní, autor populárních humorcsek.

Naroďl se v Praze 6. g. |843. Gymnázium studoval v Rychnově nad

KněŽnou, v Hradci Králové a v Písku; stuďe na polytech.ice v Praze

nedokončil. v l. 1862-1917 byl členerr redakce Národních listťr' kam po

&vrt století psď rivodníky. Jako novináÍ byl několikrát vyšetiován a

v 60. letech 19 měsícÍr vězněn (v té době pňekládal PetÓfiho básně' které

vydal r. 1871). Horlivě se častnil politickfch boiťr proti staročech{rm'

byl to obramf ňečník a pťÍtel a oslavovatď politického vúdce mladočechú

Jutia cregra. v l. 1883-93 byl poslancem. ZemÍel v Praze 9, 5. |9l7.- 
Tťrmová tterární práce byla většinou spjata s žurnalistikou. Psal poíedná-

ní o osvobozeneckfch bojích (Belgie, Itsko, americká revoluce), články

a knihy o osobnostech světové politiky a dějin (!íashingÍon' GaÍibaldi'

NLazzni);iadu iich sbrnut do spisu Dějimé charuhtery (1881). Velrď roz-

šíieny byly některé ieho sentimentální vlastenecké a politické písné (Hra*ice

ozptáta-ta,f, ila bželu Rlna aj.). Zpracovď monografii Karel Hctiíčeh Bo-

roiskjl (|883). v n{t užil k ávotopisnjrn pasážím i některÍch dotud nezná-

mÝch rukopisnfch materiálťr a korespondeDce a kde v liberálrrím duchu
pčLdstavil zejména Havlíčka politika a novináie. vydal také ieho Vybrané

spisy.- 
Za studentskÝch prázdninovÍch pobyt(r u strfce mlpáÍe v Zadní Tňe.

báni poznal TÍrma svéráznf staÍosv&sk'' mlrnáiskÍ život, ,,pány otce..,

krajánky, ml1máiskou chasu, ale i lesníky, vrchnostenské uiedníky' vesnic-

kd h;;faci vytěál z tohoto prosďedí fudu humoristickfch črt, ane&do.

tickfch pňíběhír a obrázkú, které wdal v šestisvazkovém souboru Z česhlch

nryi iaass6). sví'E krotkfm vtipem a leckdy lacinÝm žegtováďm

nepresaluii tyto prÓzy riroveĎ toho, co se běhě tisklo v soudobfch bumo-

ristickfch časopis.ech, iako lehká ábarmá četba si však dskaly oblibu; byly

často vydávány, několikrát upÍavcny pro divaďo, zfil4ovány.

Josef Kaietán Tyl
/L808-1856/

Dramattk, Prozaik, novlnáI e kritlk, htavnÍ pÍcd*ev|tcl

scnttmcntáiního, bczprost}edně spo|cčensky angďIovaného klÍdlr

ěeského romantlsmu. YytvoÍ|l nové typy bolGtrlltlckého
e l|dovfchovného česopliu, v jeho vtastenccky tendcnčnÍch'
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soclálnÍch a vonkovsk'ch povídkách se česká prÓza poprvé
vyrovnáva|a s tematikou ze soudobého ž|vota. Ne|většÍ YÝznam
má ieho tvorba v oblastl divad|a. Jeho sociální dramate' hlstorické
hry a dramatické báchorky da|y základ kmenovému národnÍmu
repeÉoáru.

Narodil se v Kutné Hoče 4.2. l8o8, z plažského gymt'ázia piešel do'královéhradeckého, 
aby rirohl bft nabtízku obdivovanému dramatikovi

V. K. Klicperovi. Nadšení pro ďvadlo jej vedlo k poďadné německé ko-
čovné společnosti, kde provozoval s několika pňáteli české hry, a jako ko-
čovn herec cestoval pak s jinjmi soubory také v zahraničí. Natrvalo se
usadil v Praze r. l83l. Pňišel sem již jako autor někotika otištěn ch literár-
ních prací a jeho všestrannf uměleckf talent, spisovatelská pohotovost
1 organizační schopnosti se znamenitě uplatnily ve formující se-české spo-
lečnosti, literatuče a ďvaďe 30. let a Tyl se brzy stď osobnosť ÍepÍezentu-
jící mladé sfly a nové tendence. v |. L83345 redigoval s pňěstávkami
PospÍšiltrv bďetristickf časopis, jehož titul se ustálil na n azvu Květy.Tato
,'národrrí ábarmík.. se stal blavním literárnÍm orgánen Tytovy i*.'"""
a svf'o obsahovjm zaměiením k záleátostem národního tnuti, zpravodai.
stvím o společens\fch a kulturních udáostecb národnÍho života zastával
pro tuto sféru i funkci novin. Počátken 40. let Tyl vywoiil také čtenáŤsky
náročněiší rcvu Vlastinil.

Polovina 40. let byla wcholem Tylovy pražské společenské proslulosti:
s podporou mecenášťr zal.al vydávat své sebrané spísn dostal cenu Matice
české za román Poslední Čech (I844),byI oslavovanjlm ,,miláčken n.itodu...
Pňíčin9u ieho náhlého pádu nebyla jen Havlíčkova zdrcující kritika Posled-
ního Cecha, ale celková zněna v pčedbÍeznovém seskupení společenskfch
sil; spontánně demokraticb.f Tyl, v politiclcfch záležitostech nďvní, o"noait
se již do role kulturďho mluvčího tňídnÉ sebevědomé měšťanské české
Prahy. Svou redaktorskou a literární prací se nyní zaměiil k lidovému
publiku. v l. |8464I vydával a veskrze gám psal lidovfchovnf dvo,měsíč-
n1k Pražskj, 1Dosel, proměněnf v r. 1848 na potitickf časopis, v r. 1849
:"digg'lt Sedlské nooiny. Čtenáiská popularita Pražského posla zpťrsobila,
Že byl Tyl za revoluce zvolen poslancem na Ííšskf sněm. : v dubnu 1846
byl imenován dramaturgerrr (a tím uměleck m vedoucím) českfch her
Stavovského ďvadla. V době kolem revoluce r. 1848 se pak spoiečenská
aktivita Tylovy umělecké práce vyjadčovďa v prvé ňadě tvorbou ďvade|ní
a dramatickou. Když byl v Ťíjnu 185l pod oathtem porevolučrrí reakce
rozpuštěn čes\f soubor Stavovského divadla, zakoži|iy| z propuštěnfch
herctr novou společnost, a protože jako potiticky nesioler,tivy neaostat
divadelní koncesi, provozoval kočovné divadlo na koncese cizí, pronásledo-
ván hospodríiskjnni nerispěchy i uiedním šikanováním. Na herécké ,,štaci..v Plzni zemťel 11. 7. 1856.

Tylovo literární dílo, velké na počet prací, rozlehlé co do žánrovÍch fo-
rem a s prriběhem času rťrzné ve svém ideovém zaměňení, sjednocují dva

spolu související rysy. Vždy se toto dílo pťednosmě zajlmá o společenskou

existenci člověka a vždy se k ní obrací se svou konstruktivní' společensky

tvoŤivě zamfšlenou tendencí. Náměteur Tylovfch prací bÝvaií koníiktní

společenské situace a rikazy a citová reakce člověka na ně; rovněŽ Tylova

tendenčnost ie prvoiadě obsažena v citové složce jeho uměleckého obrazu

a doprovodně v rivahovj'ch nebo dkladornlch pasážícb. Ani česká prÓza'

ani drama nebyly píed Tylem pňipraveny na to, aby zpodobovaly soudobou

společenskou skutečnost a aby dokázaly s poměrně náročnou ulrěleckou

vÍpovědí piedstoupit pťed široké čtenáÍské a divácké fÓrum; Tyl pro tyto

.iloty t"p*" vytváiel odpovídající posťupy a formn počínaje napi. v prÓze

plynulostí a pčirozeností vyprávěčského slobu.. 
Tylovy práce byly svou tendenčností zaměieny takika ke dni svého vzni.

ku, a iestliže se celj' jejich uměleckj, smysl pohyboval jenom v obvodu

hisioricky omezené tendence' potom také s pomíiivou aktuálností snadno

umíraly. Toto omezení nejvíc postihlo Tylovu vlastenecky agitační prÓzu

z 30. i z poloviny 40. let. Tehdy i Tylťrv literárněkritickj' obzor zužovala
pčedstava, že národní literaturou mohou bÍt ien ďla bezprostiedoě se

obraceiící k národnínu zápasu s optimistickjm poselswfun: Tyl napŤ. do-

vedl ocenit rrÍiimečné poetické hodnoty Máchova Máje' ďe pro jeho pe.

simismus a rozervanost nepiijímal toto dílo do ,,náro4ní.. literatury.

Žánrovou základnu všech Tylorr. ch časopistr tvoŤilo prozaické ,,čtení..
a také Tylova vlastní tvorba povídková a prozaická je pčímo svázána

s existencí a typem jeho časopisťr. Do Květ{r napsal Tyl většinu sv!'ch
povídek 

"" 
.o.,6"*,,o.ti s národně uvědomovací tendencí. V pňedmluvě

k vfboru z těchto ptoz, Kusy méha srdce (t8M)' uvedl, že je psal ien proto'

aby ,,mohl o našich nejsvětějších záleŽitostech mluviti... Jsou nejčastěii
situovány do mďoměstského prostiedí a v epizodickj'ch postavách a scé-

nách věrohodně postihují jeho Životní ovzduši a lidskou tváŤnost. Z tohoto
prostŤedí jsou take hrdinové povídek, a to v ideálně pojaté podobě; dostávají
se obvykle do konffiktir a vyhrocenj'ch situací tíÍrr, že jsou nuceni volit

mezi svj,m vypiatÝm citovjm vztahern k rodičirm, ženě, milenci, nejbliž-

ším pňáteltrm a mezi tím, co vypljvá z jejich vztahu k národu. Dějové

konstrukce umoŽrlují ukázat iednání a smj'šlení hrdintl lako vzorové

a potvrdit, že se v národních ideálech, reprezentovanj,ch postavami vzor-

nj,ch vlastencťr, sbíhají wcholné citové, morální, společenské hodnoty
člověka. Tento model nablvá rtrzné konkrétni podoby podle Žánru (sen.

timentální povídka, ,,ou.l", román, obtaz ze života, arabeska), podle

vyprávěčsk$ch forem (retrospektiva, vyprávění v první osobě' dialogická
scéna, deníky apod.) a podli zvláštních věcnfch daností námětu, napč.

když hrdiny jsou umělci(Pouť českllch umělctl, 1845). Neivíce věrohodné
konffiktní napětí se vytváňí v Tylovj'ch vlasteneckj'ch povídkách, když se

vyrovnávaji . aobouo'' problematikou rozervanosti (v hrdinovi novely

Rozervanelc, č. tgao, pod.il ryt zastienf a karikovanj' portrét Máchttv).

V Květech pěstovai Tyl také satbu (České grandty, č. 18zlo-41) a iiné
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sociá|níGh a YonkovskÍGh povídkách se česká prÓza poprvé
vyrovnávala s tematikou ze soudobého ž|vota. Ne|většÍ vfznam
má ieho tvorba v oblasti divadta. |eho sociátní dramata' hlstorické
hry a dramatické báchorky da|y zák|ad kmenovému národnímu
repertoáru.

Narodil se v Kutné Hoie 4. 2. l8o8, z pražského gyfr','ázia piešel do.královébradeckého, 
aby r ohl bjt nablízku obdivovanému dramatikovi

V. K. Klicperovi. Nadšent pro ďvadlo jej vedlo k poďadné německé ko-
čovné společnosti' kde provozoval s několika pťáteli české hry, a jako ko-
čovnj'herec cestoval pak s jinjmi soubory také v zahraničí. Natrvalo se
usaďl v Praze r. l83l. Piišel sem již jako autor několika otištěnfch literár-
ních prací a ieho všestrannf uměleckf talent, spisovatelská pohotovost
1 9rsanizační schopnosti se znamenitě upla i|y ve formující se české spo-
Iečnosti, literatuÍe a ďvaďe 30. let a Tyl se brzy stal osobností Íeprezentu-
jící mladé síly a nové teridence. v l. |83345 redigoval s pŤistávkami
Pospíšil{rv beletristickf časopis, jehož titul se ustálil na názrru Řozty.Tuto
:rtráror{ní ábarmík.. se stď h|avnÍm literárním orgánen Tylovy !*o"".a svjm obsahovfm zlmlf6gi6 k záležitosten národního bu-utí, zpravodai-
swím o společenskj'ch a kulturních udáJostech nfuodního Živoa zastával
pro tuto sféru i funkci novin. Počátken 40. let Tyl vywoiil také čtenáÍsky
náročnější tevui Vlastimil. :

Polovina 40. let byla wcholem Tylovy pražské společenské proslulosti:
s podporou mecenášťr zač4 vÍdávat své sebrané spisn dostat cenu Matice
české za rcmán PoslednI Čech (1844), byl oslavovanfm ,,miláčken národu...
Piíčinou jeho náhlého pádu nebyla jen Havlíčkova zdrcujÍcí kritika Posled-
ního Cecha, ale celková zněna v pčedbÍeznovém seskupení společenskfch
sil; spontánně demokratic\f Tyl, v politiclcfch záležitostech naivní, o"noait
se již do role kulturního mluvčího tťídrri sebevědomé měšťanské české
Prahy. Svou redaktorskou a literární pracÍ se nyní zaměŤil k lidovému
p:bs".-Y l.184647 vydával a veskrze 5ám psal lidovfchovnf dvouměsíč.
ntk..Praž1k! posel, proměněnf v r. 1848 na politickf časopis, v r. 1849
:Ť]c?"3 .sedkké noviny. Čtenáiská popularita pražskcho páďa zpÍrsobila,
Že byl Tyl za revoluce zvolen poslancem na ťíšskf sněm. : v dubnu 1846
byl jmenován dramatrrrgem (a tím rrmělec\im vedoucím) českfch herStavovského ďvaďa. V době kolem revoluce r. 1848 se pak společenská
aktivita 

lvlovy umělecké práce vyjadčovala v prvé ňadě tvorbou ďvadelní
: 

d.T:.i"k.u. Když byt v ťíjnu 1851 pod oa.bk". porevoluční reakce
:::|:š.ě" 

česlq soubor Stavovského divadla, za|ožil iy| z propuštěn;fch
Ť:::Y:::* společnost, a protože jako politicky 

"espot"nrrrÍ 
nedostal

::va:e'ni Y...'i' provÓzoval kočovné divaďo na koncese cizí, pionásledo.
van- hospodáisklmi nerispěchy i uiedním šikanováním. Na herécké ,,štaci..v Plzni zemňel 1l. 7. 1856.

Tylovo lite!ámí dílo, velké na počet prací, rozlehlé co do žánrovfch fo-
rem a s prťrběhem času rrizné ve svém ideovém zaměčení, sjednocují dva

spolu související rysy. Vždy se toto dílo piednostně zajlmá o společenskou

existenci člověka a vždy se k ď obrací se svou konstruktirmí' společensky

tvoňivě zam!'šlenou tendencí. Námětem TylovÍch prací bfvají konfliktní

společenské situace a rikazy a citová reakce člověka na ně; rotměž Tylova

tendenčnost je prvoiadě obsažena v citové složce jeho uměleckého obrazu

a doprovodně v vahovlch nebo vj'kladornfch pasážích. Ani česká prÓza,

ani drama nebyly pčed Tylem pňipraveny na to, aby zpodobovaly soudobou

společenskou skutečnost a aby dokázaly s poměmě náročnou uměleckou

vfuovědí pÍedstoupit pčed široké čtenáiské a divácké fÓrum; Tyl pro tyto

.ikbly t"p*. vytváŤel odpovídající postupy a formy, počírraie napi. v prÓze

plynulostÍ a pčirozeností vyprávěčského slohu.. 
Tylovy práce byly svou tendenčností zaměieny takŤka ke dni svého vzni.

ku, a jestliže se celj' jejich uměleckf smysl pohyboval jenom v obvodu

historicky omezené tendence, potom také s pomíjivou aktuálností snadno

umíraly. Toto omezení neivíc postihlo Tylovu vlastenecky agitační prÓzu

z 30. a z poloviny 40. let. Tehdy i Tyltrv liteÍárněkÍitickj' obzor zužovala
pÍedstava, že národní literaturou mohou blt jen díla bezprostie.'ně se

obraceiící k národnímu zápasu s optimistickjm poselstvím: Tyl napť. do-

vedl ocenit rrÍiimečné poetické hodnoty Máchova Máie' ďe pro jeho pe.

simismus a rozetvanost nepŤijímal toto dílo do ,,národní.. literatury.
Žánrovou základnu všech Tyloqfch časopistr woiilo prozaické ''čteni..

a také Tylova vlastni tvorba povídková a prozaická je pčímo sváz'ána

s existencí a typem jeho časopisťr. Do Květťr napsď Tyl většinu sdch
povídek ze současnosti s národně uvědomovací tendenci. V piedmluvě

k vfboru z těchto ptoz, Kusy mého srdce (1844), uvedl, Že je psal jen proto'

aby ,,mohl o našich nejsvětějších' záležitostech mluviti... Jsou neičastěji
situovány do maloměstského prostŤedí a v epizodick1!'ch postavách a scé-
nách věrohodně postihují jeho životní ovzduší a lidskou tváčnost' Z tohoto
prostčedí jsou také hrdinové povídek, a to v ideálně pojaté podobě; dostávaií
se obvykle do konflikt{r a vyhrocen ch situací tí,rn, že jsou nuceni volit

mezi svjm vypjatjm citovjm vztahern k rodičťrm, Ženě, milenci, nejbliž-
ším pňátelťrm a mezi tím, co vypllvá z jejich vztahu k národu. Děiové
konstrukce umoŽrlují ukázat jednání a sm!'šlení hrdin{r jako vzorové
a potvrdit, Že se v národních ideálech, reprezentovanj'ch postavami vzor-
n ch vlastencťr, sbihají vrcholné citové, morální, společenské hodnoty
člověka. Tento model nabjvá rtrzné konkrétní podoby podle žárrru (sen.

timentální povídka, novela, román, obtaz ze života, arabeska)' podle

vyprávěčskfch forem (retrospektiva, vyprávění v první osobě, diďogická
scéna, deniky apod.) a podle zvláštních věcnj'ch daností námětu, napi.
když hrdiny lsou umělci (Pouť českllch umělcil, 1845). Neivíce věrohodné
konfliktní napětí se vytváčí v Tylovfch vlasteneckj'ch povídkách, kdyŽ se

vyrovnávají ' dobouo.' problematikou rozervanosti (v hrdinovi novely
Řo,,-u,i,, ě. tg+o, poax ryt zastťenj' a karikovanjl poruét Máchťrv).

V Květech pěstoval Tyl také sathl (České grantity, č. l840-4l) a jiné
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menší prozaické žánry' cestopis, portrét, črtu, a vywáÍel tak ve své žufna-
listice pÍedpoklady pro pozděiší fejeton a reportáž. Uměď typizační cha.
rakteristiky prosďeď a postav' které sí v těchto žáEecb osvojoval, bylo
jedním z vnitčních podnětu vjvoie jeho povídkové prÓzy. Ta se od poioviny
tl0. let orientovala pievážně k ukaz n lidového |iyq1g a gggiálního tezpráví
(od Nooého roku do postu' č. 1846). v povídkách z Pražského po,ďj,o.,
obtazy špolečenskfch 1ozporťr a napětí spojeny vždy s morďizuitc| a vŠ,-
chovnou tendencí. Ve zbcui G.l849), smutném pŤíběhu ševcovského učně,
kterf se ze stracbu pŤed lakotnou mistrovou dostane do společnosti po-
budŮ a sám se nakonec stane jedním z nich, stojí tendence vně povÍdkového
obrazu, povídka začíná rivahou a končÍ komentáÍem k pÍíběhu. Častější je
pŤÍpad, že pŤímo některá z povídkovfch postav vyslovuje kritiku a uvďuje
o nápravě a že se děj zwátÍ tak, aby ilustrovď vfchovnf "áměr. Nadutf
sedlák Kudrna v povÍdce Ch ,dé ilěvěe a bo|atll $/,,ek (č.lĚ47) nepÍeje lásce
svého syna, protože jeho milcnka ie z nuzné cnat"py, 8 teprve Éayi ,,tozi
trest.. postihne jiného sďského nadutce, napraví se i pyšnf Kudma. Te-
mito Tylov mi gklad$ami vďla do české literatury vesnicig povídka; po
celé 19. století ie pa& v ď jednou z neiběžnějších syžetovfch konstrukci to,
s čím pracoval Tyl, totiž promítnutí nepŤirozeného u'tah' (sociátní nerov-
nosť) do vztahu pčirozeného (do milgng.ké lásky).

Historické povídky psal Tyl i do Květťr i do Pražského posla. Jeho
historická ptÓza - formujícÍ se na pozaď iak knížek lidového &en', tak
povídek V. K. Klicpery a mÓdního V. Scotta - dospěla k riwaru, v němž
minulost a historické děje vywáieiÍ poutavou kulisu i y.Ímluvnou metďo-
rickou obdobu dobovlm alfi lnosten. vzt8h k vlastní děiinné skutečnosti
bjvá piitom natolik uvolněn, aby do časově oďehlého rámce mohli vstou-
pit hrdinové' konflikty a tendence Tylovfch povídek ze současnosti . Rozina
Ruthardooa (č. 1839) ze stejnoimenné povÍdky je špatnou vfchovou zka-
žená, národu odcizená měšťanská dívka, která zraď rodnou Kutnou Horu
pťi obležeď města císďem Albrechtem na počátku.I4. století; jejím pro-
těišken je Ad|inka, která prokáže lásku k rodnému městu i Éái','t.y-l
skutky.Y Dekretu hutnohorshén (č. 184l) se denokraticlcf krát VáclaviV.
s.f*á s prostfmi [r{mi, svlni ásahy měď k lepšímu osud svfch podda-
nj'ch' a piesvědčen studenten KuchyĎkou o nespnveďivém po-stavení
českfch studentú a profesorÍr na pražské univerzitě, postará se J nápravu
svfm dekretem. V povídce Branibofi g Čechdch (č. l.47), vzniklé neďou-
ho pÍed revolucí roku 1848 a dějově situované do 13. siotetí, se opakujÍ
9brazy bÍdy lidovfch Wstev; vfchodisko z ní hledá Ctibor v raďkáInlrn
iešení, Viktorto se chce dovolávat pomoci pánú; ideáIď hldina povídky,
braniborskf šlechtic Adďbert, klade odpor proti sociálnímu LezprávÍ
nad rúznosti a spory národnostní.

takose Tylova krásná pt6zavážek ieho.snnosti tedakční, ie ieho d'amar . -
tita a divadelní kritika z'klÍněna do jeho cďkové p'a"e aiuaieioi"ká '"h"uvďování o ďvadle i vlastní činnost v něm měíy ďetetnou po,p"kti,.o

českého divadelního uměnÍ spočÍvajlcího na profesionálních základech. Jako

oraktickf ďvadelník znal Ty1 celek divadelního provozu a tvorb{ a v'kriti.

í;; Ěiia zieteli tento celek a vzájemnou závislost jeho jednotltvÝch

,ioz.r.. Vzhlederr t1 69ntgg1álnímu.stavu českého divadla se zajímal zvláště

o,"p.*oa,.Zámětzvj'šituměleckouriroveĎpražskéčeskédramaturgie
iri.. "rnrv"ď 

z jeho poŽadavku, aby divadlo mělo v nároclni společnosti

lapooedoe totturní a vfbhovné poslání, a z |eho zásady, že veškerá životně

iuáiiua aktivita divaďa vynistáJen z životní určitosti divadelního umění.

i,yza''t vite již odedávná, Že mám svědomitě, umělecky a mravně iíŽené

iíu"ará za lepší školu národní nežli hromadu pělrlrrě psanj'ch ueh a 3a}o-
áio"ne ňečněni. Divadlo ie život a jde zase do života - ale arci iak jsem ťekl -

áiu,dto, iak bych já ho míti chtěl.. - 1841.) v stati Cesttjíci společnosti

i),ueirÉ'. reo) strrnul Tyl své programové zásady českého divadla 1^.po-

"o,lou"i,," 
to, i. pčedpokladerrpro vybudování reprezentativního divadla

národního - vlastně iiŽ Národního divadla, jehož idea se práyě tehdy roďla'

Átj. téŽzásluhou Tylovou - je vytvoŤit české kočovné divaďo, které vycho-

v7 pro u..,do.'cí wcholnou divadelní instituci herce i publikum.

Proti všemocnému vládci českfch her J. N. Štěpánkovi se Tyl na Sta-

vovském divadle v 30. letech neprosadil se svj'm programem. Jeho pŤedsta-

vu divadla sleduiícího závazné umělecké a společenské poslání .ovětila
pra:ieochotnickéhosorlboruvmalémKajetánskémdivadle(1834-37),
vkterémsezaTylovavedeníshromáždili i jehogeneračníliterárnípiátelé.
Kajetánské divadlo také pŤispělo k formování českébo hereckého stylu,

odiud vyšli mi. herci 1. Iiaska, J. I. Kolár, A. Manetínská-Kolárová. Na

počátku 40. lei měl Tyl režijní a dramaturgickou ričast na Novém divadle

v Rrižové ulici, ďe brzy se ji'ivzda|, když bylo zÍejmé' Že toto divadlo iidí

polze zájem o zdroi piij*t'. Za Ty|ovapÍrsobení ve Stavovském divadle

zŤetelně oznívala ,," p,"Áké* jevišti pŤedrevoluční a revoluční doba a Ty-

lovou zásluhou se v české kultuŤe stalo právě divadlo nejv raznějším umě.

lec\fm mluvčím ideáltr revoluce roku osmačtyŤicátého.
Repertoárové potieby a vule povznést riroveit provozovanj,ch-dramatic-

k:fch textťr dirigovaly Ťylol,.' p,e.i pr.H"datelskou. Tyl pňeložil, upravil

nebo podte ciziin preatoh napsal pŤes 50 her, většinou z běžné.produkce

divadel vídeřs\ich, nemectÝch a irancouzskj'ch; mezi tirh isou i pieklady

umělecky iediněenÝch áet, Ťytt.v Král Lear (prem. 1835) ie vťrbec. první

českj.veršovanf pieklad ,L si'"t.'p."ra. Rovněž Tylovo ptrvodní drama-

tické dílo v rtrzné podobě realizujeleho pňedstavu o ,,národní.. dramatice'

kterámápostihovat.o,.o."pravevŽivotníreatitětj 'ká|akkoli-.tj.nitoli
1.,, u. .*y.t., národnostním - celé české společnosti. Jenom podle názvu

známe Tylovy p,uoti,,y, historické nry s ta*oď z českfch dějin' Vyhofi

ni,.-Bi en'Š[ ,oo,ni'^i. Ve hŤe Fiálozlačka (prem. 1834).vede Tylova

cesta k národní nr.,í.'"á žánr frašky a problematiku národního zápasu.

Řadu vÍjevtr z praŽského tidového a měšťanského prostiedí tu spo|uje

dějové pásmo o odstraněném nepiátelství mezi poněmčilou máselnicí

3lr
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menšÍ prozaické žánry' cestopis, portrét, &tu, a vywáiď tak ve své žuÍna-
listice pŤedpoklady pro pozdější fejeton a reportáž. Umění t}pizační cha-
rakteristiky prostÍeď a postav' které si v těchto Žáffech osvojovď, bylo
jednÍm z vnitčních podnětťr vfvoje jeho povídkové prÓzy. Ta se od poioviny
40. let orientovďa píevážně k rikazirm lidového života a gogiálníhg bezpráví
(od Noyého roku do postu, č.1846). v povídkách z Pražského po'ď;,o.,
obrazy ípolečenskfcb rozporrt a napětÍ spojeny vždy s morďzuitcÍ a vy-
chormou tende,o'.j.Ye Zbději (č. 1849), smutném piíběhu ševcovského učně,
kterf se ze strachu pied lakotnou mistÍovou dostane do společnosti po-
budťr a sám se nakonec stane jedním z nich, stojí tendence vně povidkoveho
obrazu, povídka začtná rivahou a končí komentáiem k pŤíběhu. ČastějšÍ je
pŤÍpa4 že pčímo některá z povidkovfch postav vyglovuje kritiku a uvďuie
o nápravě a že se děj zrnátí tak, aby ilustroval vÍchovnÝ záměr. Nadutf
sedlák Kudrna v povídce Chudé ilbče a bohatll ryneh (č.1847) nepieje lásce
svého s1ma, protože ieho milenka je z nuzné chalupy, a tepťve iaf ,,uozi
trest.. postihne jiného sďskébo nadutce, napraví se i pyšnf xuama. re-
mito Tylovfmi skladbami vďla do české literatury vesnická povídka; po
celé 19. století je pak v ní jednou z nejběžněiších syžetovfch konstrukci to,
s čím pracoval Tyl' totiž promítnutí nepÍirozeného vztahu (sociá'lní neÍov.
nosti) do vztahu pÍirozeného (do mitenecké lásky).

' Historické povÍdky psď Tyl i do Květú i do Pražského posla. feho
historická pt6za - forrrujÍcÍ se na pozaď iak knížek tidového čtení, tak
povídek V. K. Klicpery a mÓdního V. Scota - dospěla k riwaru, v němŽ
minulost a historické děje vywáiejí poutavou kulisu i qimluvnou metďo-
rickou obdobu doborrjn aktuálnostem. vztah k vlastní děiinné skutečnosti
bfvá piitom natolik uvotněn, aby do časově odlehlého ránce mobli vstou-
pit hrdinové, konflikty a tendence Tylovfcb povídek ze současnosti , Rozina
Ruthardova (č. 1839) ze steinoimenné povídky je špatnou vfchovou zka-
žená' národu odcizená měšťanská ďvka, která zraď rodnou Ř,,tno., Ho*
pfi obležení města císďem Albrecbten na počátku t4. století; jejím pro-
tějškem je Ar|linka, která prokáže lásku k rodnéÍnu městu i hrdinskÍmi
skutky. Y Dehretu httnohorckén (č. l84t) se denokntickf krát Václav iV.
stfká s prostlni [r|mi, svjni ásahy měď k lepšímu ozud svfcb podda-
nfch, a pÍesvědčen studentcn KuchyĎkou o nespraveďivém po-stavenÍ
českfch studentŮ a profesorú na pražské univerzitě, postará se o nápravu
svfm dekreten. V povídce Branibofi zl Čechdch (č. 1847), vzniklé o.dlo'-
ho pÍed revolucí roku 1848 a dějově situované do la. sioletí, se opakujÍ
9bP'y bídy lidovfch w'tev; v!'chodisko z ní hledá Ctibor v raďkálntrr
iešenÍ' Vi}torín se chce dovolávat pomoci pánú; ideáIní bÍdina povÍdky,
braniborskf šlechtic Adďbeťt' ktade odpor proti sociálnímu Lezpráví
nad rŮznosti a spory nÉrodnostní.

fako se Tylova krásná prÓza váže k ieho.činnosti redakč.L ie jeho drama'
tika a ďvadelní kritika zaklíaěna do ieho celkové práce ďvadeinické. Jehouvažování o ďvadle i vlastnÍ činaost v něm měly ďetelnou po,p.kti,,o
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českého divadelního uměď spočívajíciho na profesionálnich základech. Iako

pi"t.i"ts. divadelďk znal Tyl celeik divadelniho pÍovozu a worby a v k{ti-

ia.t, *it na zieteli tento celek a vzájernnou závislost jeho iednotlivÝch

'ioz.t. Vzhlederr k morrlentálnímu'stavu českého divadla se zaiímal zvláště

o ,.p"'.oa'. Zámět zvfšit uměleckou tiroveř praŽské české dramaturgie

pri'"o 
"vpr.t"al 

z ieho požadavku, aby ďvadlo mělo v národní společnosti

oapouea"t t"ttrr*i a vfbhovné poslání, a z jeho zásady, že veškerá životně

iuÉriua aktivita ďvaďa vyrťrstá jeo, z život,n1 určitosti ďvadeloího umfuí.

i,,vza', vite již odedávná, Že mám svědoriitě, r'.ělecky a mravně ťíŽené
jíu"aro za lepší ško1u národní neái hromadu pěkně psan1|'ch kněh a sáho.

ato.,ne Ťečnění. Divadlo je život a jde zase do Života - ďe arci iak jsem Ťekl -

Jivadlo, iak bych já ho míti chtěl.. - 184l.) V stati Cestující spoleětlosti

i),uní<É. r84i) shrnul Tyl své programové zásady českého divadla 1'po-
zorřovai na to, že pčedpokladernpro vybudování reprezentativního divaďa

národního - vlastnl iiž Národního divaďa, iehoŽ idea se právě tehdy rodila'

m| téžzásluhou Tylovou - je vywoňit české kočovné divaďo, které vycho-

vá pro budoucí wcholnou divadelní instituci herce i publikum.

Proti všemocnému vládci českfch her J. N. Štěpánkovi se Tyl na Sta-

vovském divadle v 30. letech neprosadil se svfm pÍogÍamem. Jeho pÍedsta-

vu divadla sledujícího závazné umělecké a společenské poslání ověiila

pra*e ochotnického sorlboru v malém Kajetánském divadle (1834-37)'

v kterém se za Tylova vedení shromáždili i ieho generační literární piátelé.

Kaietánské divaálo také pŤispělo k formování českého hereckého stylu'

odiud vyšli mj. herci J. Řaška, J. I. Kolár, A. Manetínská-Kolárová. Na

počátku 40. lei měl Tyl režiiní a dramaturgickou ričast na Novém divadle

v ntrzove ulici, ale brzy se jti vzda|, když bylo zÍejmé, že toto divadlo ňidí

pouze zájem o zdroj piij*t'. ZaTy|ova pirsobení ve Stavovském divadle

zčetelně oznívala na pražském jevišti pňedrevoluční a revoluční doba a Ty-

lovou zásluhou se v české kultuňe stalo právě divadlo neivyrazněiším umě-

leck1fm mluvčím ideáltr revoluce roku osmačtyčicátého.
Repertoárové potŤeby a vtrle povznést riroverl provozovanych dramatic-

kÝch iexttr dirigovaly Ťytovu pia.i pr.kudatelskou. Tyl pŤeložil, upravil

nebo podle ciziin predtoh napsal pies 50 her, většinou z běžlé produkce

divadel vídeĎskj,ch, německj,ch a francouzskj,ch; mezi tirh isou i pňeklady

umělecky jediněenj,ctr děl, Ťyl v KrdI Lear (prem. 1835) ie vtrbec' pr'rní

českj,veršovanfpiekladzeShakespeara.RovněžTylovopťrvodnídrama-
tictá ailo v rtrzrré podobě rea1izujeleho piedstavu o ,,národní.. dramatice'

která má postihovat to' co se právě v životní realitě tfká iakkoli - tj. nikoli

jen ve sm^yslu národnostním _ celé české společnosti. Jenom podle názvu

známe Tylovy prvotiny, historické hry s látkoď z česk!'ch dějb, Vyhoř

ii, ai,7ie.Ši;no,'ni aj. Ve bše Fidloaačka (prem. 1834) vede Tylova

".,,á 
k nfuodní hie skrze žánr frašky a problematiku národního zápasu.

Řadu r.Íjevťr z pražského lidového a měšťanského prostiedí tu spojuie

dějové pásmo o odstraněném nepňátelství mezi poněmčilou máselnicí
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Mastílkovop a ''sta4Ím Pražanem.. ševcem Kroutilem a o konečně šťastné
lásce jejich dětí; hra takto zpŤítomĎuje snahu českfch lidí zÍskat na svou
stranu také tn kdo se národu odcizili. Ve Fiďovačce poprvé zazaé|a Tylova
a Skroupova píseř .í(da domozl múj. Iátku z českfch bájí si Tyl zvolil
v rombntickém básnickém dramatu Čestmír (prem. 1835), aby sg formou
podobenswí tendenčrrě Úiádňil k dobově živé zá|ežitosti rozervanectvl.
Pastj'č Čestmír, jer|inec, v němž se probudilo vědomí toho, že i on má
právo jít za ,,láskou a slávou.., dostává se svou individualistickou vzpourou
proti konvencím a danostem do rozporu s potčebami nároc|niho tolektivu.

Hrou Paní Marjdnka, matka pluku (prem. 1845) oteviel Tyl čadu svfch
dramatickych obrazťr ze života (Pražskjt flamendr, prem' 1846; Paličozla
dcera,ptem. 1847; Bankrotdž,prem. 18a8; Chud kejklíf,prem. 1848). Je-jích celospolečensklm - a tedy v Tylově smyslu ,gtárod,ním.. - pozadím je
pŤewatná doba pňedrevoluční, která dávala zjevně vystoupii sociálním
protikladťrm a svou peněžní morálkou rozkolísala v lidech pÍedstavu
o trval 'ch mravních a Životních hodnotách. Rozárka, hrdinka bty Paličozla
dcera, ehce vzít na sebe vinu svého otce, venkovského šumďě Valenty,
kter!' se ze zoufalství i ze msty stal žháiem (,,paličem..). Rozárka se stče-
tává se sobectvím, citovou prázdnotou, piedsudky i s piedstavou, že hodno-
ta člověka ie píímo riměrná jeho majetku. Proti tomuto světu stojí Rozárči.
na lidská opravdovost a vťrle nepoddat se zlobě a postarat se o své malé
sourozence' za něž se cítí po matčině smrti odpovědna. obdobně jako v Pa-
ličově dceňi je i v ostatních hrách tohoto Žánru konflikt, sociálně motivovanf
a jatožto sociáIní také vyjádien:f, rozvíien v rovině morální a charakterové.
Piíkladnlm jednáním hrdinťr, jako je Rozárka, se odkr1fvají poÝahové
a mravní nedostatky nebo deformované vztahy mezi lidmi. o dlouhodobé
divácké oblibě Paličovy dcery nerozhodla pouze problematika lidskfch
hodnot člověka, ale i její dramatické zpodobení jevištně ričinnÝm tvarem.
ňadou životn:fch a herecky vděčn 'ch postav' charakterizovanycrr jazyteá
dialogu a ričastí v ději, 'á kompozicí vyvažující dějově vzrušerÉ scény
s citově tklivÝmi a komickj'mi.

V dramatické báchorce Strakonickll dudtik aneb Hody diallch žen (presn.
1847) pouŽil Tyl látky lídové pověsti o d,udáku hrajíclm na očarovan
nástroj, umístil ji do reálněho vesnického prostŤedí i do pohádkové exotiky
orientu-a jeji zptacováni za|oži|na konfliktu dornova a ciziny,lásky a peněz.
Dudák Švanda - nadany, ale vrtkav , upiímně citov!', ale také furiantsky
twdohlav l mladík - je sváděn leskem ciziny, a ačkoli se vydá do světa a za
penězi proto, aby doma získal milovanou Dorotku, ie zaslepen slávou
a ztad| i domov i Dorotku. o Švandovu záchranu usiluje odd"oa H.m
Dorotčina, do krainosti obětavá mateťská láska víly Rosavy a samozčejmé
kamarádství šumaie Kalafuny. Proti jejich snaze se staví odrodilj,, prohnanj,
chYtráček Vocilka. Nejen v kladnfch postavách ztělesůujících domov
a lidsÍ<ou krásu člověka @orotka, Rosava, Kalafuna), ale í ve Šu*Joui
a Vocilkovi jsou vyjádťeny tizné stránky české povahy v typickjlch polo-

hách. od prvého provedení byla báchorka StrakonickÝ dudák chápána

i"to t,"" o čiském cLarakteru, a byla proto pŤijata iako ďlo vskutku nár-odní.

i v ostatních drarratickfch báchorléch mait hlawí postavy - obdobně jako

Švanaa - nějakou utkvělou piedstavu, která ie zavádl|- mlynáÍka tahelková

cnce tyt ve všem a vždy svi (Torilohlavá žena, prem. 1849); tl"9b l-{ft

hledá pohodlnější živobytí bez práce (Jiithotlo vidění, ptem. 1849); učitel

štouieio iede do Anedky za svobodou a štěstirn (Lesní panna, prem. 185o).

Hrdinové procMzeií rť'"nÝmi situacemi, kde se iim rrkazuje, v čem je ieiich
postoj pociybeny, a protože se vše odehrává za piÍtomnosti poMdkovfch

iy.o'ii 
" 

s iěiict' "aaprirozenjmi 
zÁsahy,je ce proces nápt1vy a-bloudění

ie"anat *{,^e"dramatickou zkratkou báchorkn iednak zobecněn samoj-

,,y. ,-y't.lr. pohádky. Hry isou pŤitom situovány do současnosti a v pŤí-

mem doietu s iobovjm aenim spolecenskÍn isou i tín, že do ieiich volné

dějové a kompoziční osnovy jsou vloženy scénn písně, kopl"ty' lÍeré.sa-

tirou, posměšLem, agitačntrn nebo citovlrn projevem reagují na politické

události revolučních let.
Reakcí na společenské a politické problémy revoluční doby - a žánrově

a tem'rticky jinou formou Tylovy realiz""e národního dranatu - jsou ieho

historické l'y. v" nše Kraaqt9 iot eneb Kutnohorští |utlíŤi Gr.-'. L848),

jejíž historickou látkou je krutě potlačená vzporrra kutnohorskfch havírÍl

" 
Loo"" 15. století, ie drarnatickfm hrdinou fidovf kolektiulFť se vzbouií

proti cizímu panstvu a nesnesitéhému oďrání. Ty|ltv Jan.Flrrs (pren. 1848)

ie poiat jako myslitel, lterf se stává dťrslednjn bojovníken nikoli proto' že

i" prouiac* o pravdivosti svfch myšlenek, n.!'brž proto, že poznal obec-

nou společenskou prospěšnost ása{ | nimž dospěl, a že pochopil nutnost.

dát svlm nekompromisním postojem pŤíklad i za cenu Života. Ve hŤe

KnlavZ kžtin2,aneb Dtahonita a. jeií iynné (prem. 1849) ožívá--piíběh

z 10. století,' zawažděn1 knížete Václava bratrem Boleslavem. Konflikt

kraině oďišnÝch osobností odehrávající se ve cbvíli, kdy se ápas kčestan.

stvi s pohanswím pojí s iešením vztahu k agresívním německjm sousedÍtm'

poskytl bohatou utto, i"z byla schopna drirmaticky navoďt slďitost a roz-

pory takodch dějinnÝch pňelomu, i"to uvt i rok 1848. Metodou aktuáln'í

Listorické analogie jsou vywoiena i ostamí Tylova historická.drTo'

Žizka z Trocnau7 (prem. iaqq, IvIertoné a študenti (pren. L850) a Sta

Město a Maki Strana, (napsáno 1851). Toto posler|ní dílo bylo cenzurou

zakázáno azaTy|ovaživoá se již neprovozovďo. Některé Tylovy historické

hry znovu s ri.pe"n.* ievištně ožívďy ve vypiatÝch chvílích národních dějin

Lď, azo,století. Potwdilo se tím, co o Tylovu tanu Husovi iekl Jan Neruda

a co lze vztáhnout i na iiné Tylovy historické bry, že,,obecenstvo ie iaksi

""iáÁiis? 
.*u* ;;á, ....oy- hl",oě projevovanjm citem, svou v pra-

vÝ okamžik rozbouŤenou náruživostí dodává kusu teprve dramatičnosti

neivyšší...
Ň"rua" také vystihl celkorrf pŤínos Tyl{rv, ieho zakladatelskf vfznam

pro českou prÓzu a drama, i leckterou omezenost jeho tvorby danou tím'
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hách. od prvého provedení byla báchorka strakonickÝ dudák chápána

l^r.o t''" o českém charakteru, a byla proto pňiiata iako ďlo vskutt<u národní.

iv o'tatntctr dramatick!'ch báchorkách mají hlavní postavy - obdobně jako

3u",,d" - něiakou utkvělou piedstavu, která je zavád|: mlynáika Jahelková

ctrce uyt ve všem avždy svá (Torihohlaod žena, prem. 1849); čeledín JiŤik

trledá pohodlnější živobytí bez práce (Jiiíhno oi,dění, ptem. 1849); učitel

štoureto iede do Ameriky za svobodou a štěstím (Lesnl panna'prem. 1850).

Hrdinové procházejí rťrzrrÝmi situacemi, kde se iim ukazuje, v čem ie jeiich

po'toi poclvuenÝ, a protože se vše odehrává za piítomnosti pohádkovfch

ly,o'ir 
" 

s iěiich nadpŤirozenjrni ásahy, je cďf proces nápravy a bloudění

iednak zrrjrazněn dramatickou zkratkou bácborky, jednak zobecněn samot-

,'Í- '-y't"- pohádky. Hry isou piitom situovány do současnosti a v pŤí-

*e* doi"to s doborrjm děnÍm společenskírm jsou i tÍm, že do jejich volné

dějové a kompoziční osnovy jsou vloženy scénn písně, kuplety' lÍeré sa.

tirou, posměštem, agitačním nebo citovjrn projevem reaguji na politické

události revolučních let.
Reakcí na společenské a politické problémy revoluční doby - a žánrově

a tematicky iinou formou Tylovy realizace afugr|ního dramatu - jsou |eho
historické Ú. v" hÍe Kroao! soud ancb Kutnohorští haoíii Qtg'm,. L848)'

ieiíž historickou látkou je krutě potlačená vzporrra kutnohorskj'ch havíŤ

" 
io''"" 15. století, ie dramatickjrn brdinou lidovf kolektiv, kterf se vzbouŤí

proti cizímu p.rnstvtl a nesnesitelnému odíráď. Ty]ríx Jan čtas (prem. 1848)

ie po;at jako myslitel, kterj,se stává dtrslednjrn bojovníkem nikoli proto' že

i. irooiae* o pravďvosti svfch myšlenek, nfbrž proto, že poznal obec-

nou spolďenskou prospěšnost ásad, k nimž dospěl, a že pochopil nutnost

dát svlm nekompromisním postoiem piíklad i za cenu života. Ve hie

KroaoZ kžtiny aneb Drahomira a jeji synooé (ptea,. 1849) oŽívá. piíběh

z 10. století, zawaždění knížete Václava bratrem Boleslavem. Konflikt

kraině oďišnÝch osobností odehrávaiící se ve chvíli, kdy se zápas kÍesťan-

stvi s pohanswím pojí s češením vztahu k agrestvním německjm soused{urr'
poskytl bohatou látku, jež byla scbopna drámaticky navoďt sloŽitost a roz-

pory takoyÍch děiinnÝch pielomťr, jako byl i rok 1848. Metodou aktuální

historické analogie jsou vytvoÍena i ostatní Tylova historická dramata'

Ž;žka z Tromova (prem. iasq, Mxtoné a študenti (prem. 1850) a Storá

Město a Mald Strana (napsáno 1851). Toto posler{ni dílo bylo cenzrrrou

zakázáloa za Tylova života se jiŽ neprovozovalo. Některé Tylovy historické

hry znovu s rispěchem jevištně oživa|y ve vypjaqi'ch chvílích národních děiin

L9. a2o. století. Potwďlo se tím, co o Tylovu Janu Husovi iekl lan Neruda

a co lze vztáhnout i na iiné Tylovy historické bry, že,,obecenstvo ie jaksi

nejčinněiši osobou v něá, ....uy- ht"'oě projevovanj,m citem, svou v pra-

vf okamžik rozbouŤenou náruŽivostí dodává kusu teprve dramatičnosti

neivyšší...
Neruda také vystihl celkov'.i pŤfuros Tylfrv, ieho zakladatelskj,vÍ'znam

pro českou prÓzu a drama, i leckterou omezenost jeho tvorby danou tím'
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MastÍlkovou a ,,star1im PraŽanem.. ševcem Kroutilem a o konečně šťastné
lásce jejich dětí; hra takto zpňítomĚuje snahu českfch lidí získat na svou
stranu také t5 kdo se národu odcizili. Ve Fiďcvačce poprvé zazně|a Tylova
a Škroupova píseĎ Kde domoo mt)j. Látil z eestycb bájí si Tyl zvotil
v romántickém básnickém dramatu ČestnIr (prem' 1835), aby ,. fo,*o,,
podobenství tendenčně vyiádŤil k dobově živé záIežitosti rozervanectví.
Past1|'Ť Čestmír, jeďnec, v němž se probudilo vědomí toho, že i on máprávo jít za ,,Iáskou a slávou.., dostává se svou individualisti"ko., u"po.,.oo
proti konvencím a danostem do rozporu s potŤebami národního kolektivu.
. Hroy Paní Marjdnka, matka ptuiu 1ptem. 1845) otevťel Tyl čadu sv'.ich

dramatick:fch obrazri ze života qrazik5, flamendr, prem. 1846; Paličooa
dcera, ptem. |847 ; B ankr ottiť, prem, 1848 ; Chud! kejkliŤ,prem. 1848)' Je-jich celospolečens\im - a tedy v Tylově smyslu ,,národ,ním.. - pozadim !epňevratná doba píedrevoluční, která dávaia zjevně vystoupii sociál,ním
protikladťrm a svou peněžní morálkou rozkolísala v- lioech piedstavu
o trval]ích mravnícb a Životních hodnotách. Rozárka, hrdinka bry Patičooa
dcera, chce vzit na sebe vinu svého otce, venkovského š'rmaii Valenty,
kter l se ze zoufalství i ze msty stal ŽhríŤem (,,paličem..)' Rozárka se stče-
tává se sobectvím, citovou prázdnotou, pčedsudky i s pňedstavou, Že hodno-
ta člověka je pčímo riměrná jeho majetku. Proti tomuto světu stojí Rozárči-
na lidská opravdovost a vťrle nepoddat se zlobě a postaťat se o své malé
souÍozence' za něž se cítí po matčině smrti odpovědna. obdobně jako v Pa-
ličově dceii je i v ostatních hrách tohoto žánrr-rkonflikt, sociálně Átivovan
a jakožto sociální také vyjádťeny, rozvíjen v rovině morální a charakterové'
Piíkladnlm jednánim hrdinťr, jako je Rozárka, se odkr1folají povahové
1mravní nedostatky nebo deformované vztahy mezi lidmi. o dlouhodobé
divácké oblibě Paličovy dcery nerozhodla pouze problematika lidskfch
hodnot člověka, ale i jeji dramatické zpodobení ievíštně ričinnfm .u",.*,
Ťadou životn1ich a herecky vděčnych lo,t"u, charakterizovany.r' ;a|temdia'ogu a ričastí v ději,. a kompozicí vyvažujicí dějově vzrušené scény
s citově tklivfmi a komick1fmi.

V dramatické báchorce Strakonickll dudrik aneb Hodjl dia ch žen (prem.
1847) pouŽil Tyl látky lídové pověsti o d,udáku hrajícim na očarovany
nástroj, umístil ji do reátněho vesnického prostiedí i <lo pohádkové exotiky
Orientu a její zpracováni za|oži|na konflikru domova a ciiiny,lásky a peněz.
Dudák Švanda - nadan1i, ale vrtkavj,, upiímně citovy, ale také furiantsky
tvrdohlav mladík - je sváděn leskem ciiiny, a ačkoli se v'vdá do světa a zapenězi proto, aby doma získal milovanou Dorotku, je zaslepen slávou
a ztaďi i domov i Dorotku. o Švandovu záchranu usiluje odd*á lá,k"
Dorotčina, do krajnosti obětavá mateŤská láska víly Rosavy a samozŤejmé
kamarádství šumače Kalafuny. Proti jejich snaze se staví odrodil , prohnanj,
chytráček Vocilka. Nejen v kladnfch postavách ztělesrlujicici domova lidskou krásu člověka @orotka, Řo'"u", Kalafuna), ale í ve Šu*áo"i
a Vocilkovi jsou vyjádčeny rťrzné stránky české povahy v typick ch polo-
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že byl ,,pro tak mnohf obor pracovníke.m právě prvnim.., a ironicky dodá-
vá: ,,Velká to arci vine a zcela ieho vina - mohl počkat, až buáe mít
pčedchtrdce...

Josef Uher
/L880-1908/

Prozaik,vfraznj pÍedstavitel tzv. bosácké |iteratury u nás,
b|ízké ranfm povldkám M. Gorkého. Poučen tvarovfmi vfboil
umělecké moderny z konce století, utváÍel si svrlj vtlastní Lohatě
expresívní projev, jímž chtě! promtuvit za nepokoňené, byť pÍevážně
hoňké sebeuvědomění lidí ocitaiících se na okraji spoteěnást|
i života.

Narodil se |4. 12, 1880 v Podolí u Tišnova iako syn domkáÍe a tkďce,
později děIníka na trati. Z neradostn!'ch domácích poměrťr se snažil unik-
nout zvolen m učitelskfm povoláním. Vychoďl měšťanskou školu v Tiš-
nově' potom vystudoval, tísněn nadále chudobou, uěitelskf ristav v Brně.
Po maturitě učil (1900-{5) na rťrafch školách v okolÍ Brna, naposledy ve
V-ranově; tebdy odešel ze zdravotních dťrvodťr piedčasně na oapoanet.
Několik let byl nemocen tuberkulÓzou, jíž nakonec 5. 12. 1908 v Brně
podlehl.

- Po ranfch básnickfch pokusech v duchu lidové tvorby, vesměs neuve-
Ť9iněnfch' debutovď Josef Uher r. 190l verši Ostroo ntrullch a prÓzou
.Sríz, které dosvědfují vliv dekadence a symbolismu. V tc'il roce vydal
zcela odlišné, svérázem moravské vesnice a folklÓrem inspirované pouidty
Maškard,di a Loučení, louěení. od poloviny t. |902 začal publikovai v Mo-
ravské orlici a v Lidovfch novinách povídky, které sice v jednotlivostech
pčipomírrají starší venkovskou prÓzu, zejména motivy sociálních rozporťr
na vesnici, obievují však novj'pohled na ně. Vyznačuií se autorovÍm dÍl-
věrnfm spčízněním s těmi, které traďční vesnice odvrbla nebo ŘeŤí se
s ní sami rozešli, dávajíce pňednost ničím nezaiištěnému tuláctví pňed
tistrky a poníženín, plynoucími z majetďckfch vztahtr mezi lidmi. Z mno-
ha povídek ze Života rodného Swatecka, i prostiedí těŽké práce a bÍdy
venkovskfch bezzemkťr, tkalcu i lidí bez domova, a také z povídek o trp-
kfch letech dětswí a dospívání sestavil Uher po pŤísném v1iběru svou první
?.aihu Kapitoty o lidech kočovnllch a jinti prÓLa.(rsoo). cJa ieii p*J ea,t
ie věnována postavám tulákťr, vyskynrjícícl se v české literatďe do té dobyjen okraiově, oslavenfch nyní v jejich bezstarostné chudobě, v pčirozené,
neotupené vnímavosti, v družnosti a touze po svobodě. Uher dobie ví
o stinnjlch suánkách jejich života a též o inarnosti jejich inďviduální
vzpoury proti mocnj'm. Jestliže se piesto vžívá do jejich vflučného světa
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a pňizptrsobuje iei k srrému obrazu, činí tak proto, že mu tento svět pii

u.lk"'e své problematičnosti pňedstavuje hodnoty lidsky platné, pro něž

není v současné společnosti místo.
Uhrovo osobité pojetí tutácké tematiky je za|oŽelo na srážce a prolínání

dvou napohled protich{idnfch tendencí: věcné kresby svéráznfch postav'

projevujících se vlastnlE zprisobem myšlení a ieči (napŤ. živě názorné' ďe

iez poťouchlé vyprávění ,,princovo.. v rivorlní povídce Setk&tl)' a na-proti

to-., 
".,to,oua 

vypjatě *u1"tti'l.oino, citově hodnotícího pčístupu, kterf

se promítá i do zobtaze a promluv postav (napŤ. patetické Michejovo

vzwáni svobody v závěrečné PastllŤské písni). Uhet zdynamizovď vztah

mezi autorskfm vyprávěčem a postavami, znejistil hÍanici mezi nimi ve

vfběru slov, ve spádu vět, v rozbujelé obraznosti, v míseď složek epickj'ch'

lyrickfch a reflexívnícho ve všudypÍítomné ironii, pčekonávaiící trpkj tÓn

ouz"touy či soucitu. Náryadná ie dialogičnost jeho prÓzy, kte se uplatĎuje

i tam, kde nejde o roznluvu jednaiících postav, ale o navázání pomyslného

rozhovoru mezi autorem a postavami nebo čtenáiem, a dokonce o s'mo-

mluvu, kterou autor sdflÍ se svfmi postavami, opět tak, že ie nesnadné obojí

od sebe rozlišit. Tyto prosďedky, zpochybĎujícÍ a relativizující jistotu ua-

ďčrrího realistického poaa"i, neisou samo čelnjm artistním doprovodem
Uhrovfch sociálntgtr obrazťr, nfbrž vjrazem aritorova bytostného 7:'|Ijďl
pro zvolené náměty. Nad svlmi vyděděnci, lidmi poníženÍni krutostí
a trapností životních poměr{r, postiŽen:imi nemocí, zmrzačenÍmi tělesně
nebo mravně, klade si l.Iher otázku' nevyslovenou pč!mo, ale v nalébavosti
celého tohoto sloŽitého v!nzu.. zda člověk dokáže obstát v bídě života' nniž

podlehne bolesti nebo pocit{rm hočkosti, z|u, jež ho obklopuje, eniž se

od"i* *a- sobě, ostatním lidem, pŤírodě a věcem kolem sebe. Toto vnitční,
sebezpynrjící téma, zŤetelnější v druhé knize drobn1fch člt a básď v prÓze
(Md iesta, l9o?), niiak neoslabilo ostťost Uhrovy sociálnl kritiky' dďo jí

pouze zcela určitjl ráz. To znovu dosvědčila poslední ]Uhrem pÍipravená

|*ih^ Dět'n,í a jiné 1looídky (1909), zejména její první povídka Srao'

v nlž je viděna .'ui'.'t"i práce domácích tkalcťr v perspektivě bystré dětské

vnímavosti i zvláštního' s ní se roďciho sarkastického humoru. Směs usvěd-

čuiící věcnosti s lyrickou nebo ironickou expresí, živě viděnÝch a náladově
cítěnfch detailtr se symbolicky zhuštěnou obrazností, směfující k podo-

bensiví, charakterizu|e - s rťrznj'm vj'sledkem v jednotlivostech - velké

množství pievážně prozaickj'ch prací zachovanj'ch v Uhrově poz{rstalosti
(vydal ii u" duoo dílech r. 1910 a 1913 M. HÝsek); jsou to hlavně Anekilobl'

svědčíci o Uhtově smyslu pro možnosti aforistické formy, Zápisky z ne-

mocnice a nedokončenf povídkov! cyÚus Bratrdnci, jenž měl bÝt zieimě
pňímjm pokračováním Kapitol o lidech kočovnjlch.
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že byl ,'pro tak rrrnohf obor pracovníkem právě prvníÍn.., a ironicky dodá-
vá: ,,Velká to arci vinr a zcela jeho vina - mohl počkat, aŽ buáe mít
pčedchťrdce...

Josef Uher
/L880-1908/

|1o1ikl vfraznf pňedstavitel tzv. bosácké titeratury u nás,
blízké ranfm povídkám M. Gorkého. Poučen tvarovfmi vfboj|
umě|ecké moderny z konce sto|etÍ, utváňet si svrlj vtrastní Lotate
expresívní projev, iímž chtět promtuvit za nepokočené, byť pňevážně
hoňké sebeuvědomění lidí ocitajících se na okraji společnost|
i života.

Naroďl se 14. t2. 1880 v Podolí u Tišnova jako syn domkáÍe a tkďce'
později dělníka na trati. Z neradostnfch domácích poměrťr se snaŽil unik-
nout zvolenJrm učitelskjm povolánÍrn. Vychoďl měšťanskou školu v Tiš-
nově, potom vystudovď, tísněn nadále chudobou, učitelskf ristav v Brně.
Po maturitě učil (1900{5) na ruznfch školách v okolí Brná, naposledy ve
Vranově; tehdy odešel ze zdravotďch dťrvodťr pčedčasně na oapoaiet.
Několik let byl nemocen tuberkulÓzou, iíž nakonec 5. 12. 1908 v Bmě
poďehl.

Po ranj'ch básnickfch pokusech v duchu lidové worby, vesměs neuve-
|ejněnfch, debutoval losef Uher r. l90l verši Osrroo mra$ch a prÓzou
.St1' které dosvědčují vliv dekadence a symbolismu. V temz roce vyaat
zcela odlišné, svérázem moravské vesnice a folklÓrem inspirované pouiaty
Maškar d:i a Louěmí, loučení. od poloviny t, |9O2 začal lublikovat v Mo-
ravské orlici a v Lidov1 ch novinách povídky, které sice v jednotlivostech
pčipomínají starší venkovskou prÓzu, zejména motivy sociálních rozporťr
na vesnici, objevují však novj'pohled na ně. Vyznačují se autorovjm-dÍr-
věrnjm spčízněním s těmi, které traďčnÍ vesnice odwhla nebo Řečí se
s ní sami rozešli, dávajíce piednost ničím nezriištěnému tuláctví pčed
ristrky a ponížením, plynoucími z majetniclo. ch vztahťr mezi lidmi. Z nt,,o-
ha povídek ze života rodného Swatecka, z prostčedí těŽké práce a bÍdy
venkovsk]|'ch bezzemkťr, tkalcťr i lidí bez domova, a také z povídek o trp-
k ch letech dětstvi a dospívání sestavil Uher po píísném vfběru svou první
|raihu Kapitoly o lidech kočozlnllch a jinti prÓáa (1906). cěu je;i p,uJ ca.tje věnována postavám tulákťr, vyskytujícícL se v české literatuče do té douyjen okrajově' oslavenj'ch nyní v jejich bezstatostné chudobě, v pŤirozené,
neotupené vnímavosti, v družnosti a touze po svobod,ě. Uher dobňe ví
o stinn ch stránkách jejich života a téŽ o marnosti jejich inďviduální
vzpoury proti mocnjm. JesttiŽe se pčesto vžívá do jejich v$tučného světa

a piizpťrsobuie iei k svému obrazu, činí tak proto, že mu tento svět pii

u..sx".c své problematičnosti pňedstavuie hodnoty lidsky platné' pro něž

není v současné společnosti mÍsto.
Uhrovo osobité poieti tulácké tematiky je založeno na srážce a prolínání

dvou napohled protichťrdnfch tendencí: věcné kresby svéráznfch postav'

|roievujicích se vlastním zptrsobem myšlení a ňeči (napi. živě názorné' ďe

iez poťouchte vyprávění ,,princovo.. v rivodní povídce Setkání), a naproti

to*o 
".,to'oua 

vypjatě subiektivního, citově hodnotícÍho pňístupu' kterf

se promítá i do zobrazení a promluv postav (napŤ. patetické Michejovo

,,y,ani svobody v závěteěné Past! ské pisni). Uhet zdynamizoval vztah

mázi autorskjm vyprávěčem a postavami, zneiistil hranici mezi nimi ve

vfběru slov, ve spádu vět, v rozbuielé obraznosti, v mísení složek epic\i'ch'

tyrictyctr a reflexívních, ve všudypiítomné ironii, piekonávajícÍ trpkÝ tÓn

ouzaouv či soucitu. Nápadná ie diďogičnost jeho prÓzy, která se uplatĎuje

i tam, kde neide o romluvu iednajících postav' ďe o navázání pomyslného

rozhovoru mezi autorem a postavami nebo čtenáňem, a dokonce o snmo-

mluvu, kterou autor sdílí se svjmi postavami, opět tak, že je nesnadné oboií

od sebe rozlišit. Tyto prosďedky, zpochybĎující a relativizující jistotu ua-

dičního realistického podání, nej sou samoričelnj'm artistnlm doprovodert

Uhrovfch sociálních obrazťr, nfbrž vjrazem aritorova bytostného zaujetí
pro zvolené náměty. Nad svjmi vyděděnci, fiÁmi poníženfmi krutostí

a trapností Životnich poměrÍr, postižen'mi nemocí, zmrzačenjmi tělesně

nebo mravně, klade si Uher otázku' nevyslovenou pŤírno, ale v nďéhavosti

celého tohoto složitého vftazu zda člověk dokáže obstát v bídě života, a'iž

podlehne bolesti nebo pocitťrm hoŤkosti, z|u, jež ho obklopuje, aniž se

od.i"i 'a- sobě, ostatním lidem, pňírodě a věcem kolem sebe. Toto vnitÍní'

sebezpynriící téma, zčetelněiší v druhé knize drobn$ch črt a básní v prÓze

(Ma cžsta, l9o7), niiak neoslabilo ostÍost Uhrovy sociální kritiky, dďo ií
pouze zcela určitj'ráz. To znovu dosvědčila poslední Uhrem pfipravená

ini1',a Dětsní a jiné pwidky (l9o9), zejména její první povídka Sraz,

v niž je viděna ubijející práce domácích tkalcir v perspektivě bysffé dětské

vnímavosti i zvláštního, s ní se rodícího sarkastického humoru. Směs usvěd-

čující věcnosti s lyrickou nebo ironickou expresí, živě viděnfch a náladově

cítěnfch detailri se symbolicky zhuštěnou obrazností, směfuiící k podo-

bensiví, charakterizuje - s rÍrznj'm v'.!'sledkem v jednotlivostech - velké

rrnožswí pčevážně prozaickj'ch prací zachovanj'ch v Uhrově poztrstalosti

(vydal ii.'.,. duo.' díléch r. 1910 a l9l3 M. Hfsek); jsou to hlavně Anekdoty'

svědčící o l.Ihrově smyslu pro moŽnosti aforistické formy, Zdpisfus z ne-

mocnice a nedokončenj' povídkovj' cyÚus Bratrdnci, jelž měl bÍt zieimě
pňímfm pokračováním Kapitol o lidech kočovn!'ch'
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Jaroslav Vlěek
/ ,1860-1930/

Literární historik' autor základnÍch děl o dějinách českého
a s|ovenského písemnictvÍ; vytvoňi| novodobou podobu české
literární h|storiografte, zbavené iednostranné závistost| na
bibIiogra||ckfch a tÍzce f||ologickfch hledlscích.

Jaroslav Vlček se naroďl 22. l. |860 v Banské Bystrici; byl symem
českého profesora tamějšího gymnázia a jeho ženy Slovenky. Po absolvování
zmadarizovaného tistavu v rodném městě odešel koncen 70. let na filo-
zofickou fakultu do Prahy studovat češtinu a němčinu. od r. 1882 uěil na
stčedních školách v Brně a v Ptaze, v 90. letech se 

.habilitoval 
pro obot

české literatury a r. 1908 se stal čádnjm profesorem Karlovy univerzity.
Veďe lekcí o české literatuie zaveď na filozofické fakultě pravidelné pied-
nášky a semináie o fteratďe sloveoské. Mčkova činnost nebyla však ome-
zena jen akadernickou dráhou, jiŽ na fakultě nerinavně pracovď jako orga-
lizÁtor i jako publicista pro kulturnt sblížení Čecurt a Slovákťr, jež neprá-
vem pokládal za dvě v&ve jediného národa. PatĚil k iniciatirmím členťrm
spolku slovenskfch vysokoškolákťr v Praze Detvan, v českfch časopisecb
(Světozor, Ruch, Květy, obzor literární a uměleclsf) psal informujícÍ
stati o slovenské literatďe a na Slovensku soustavně publikoval kritiky
českfch děl (orol' Slovenské pohhdy). Aktivně se poďlel na rozvoji
literárního ávota na Slovensku. V r. 1918 byl členen revolučního Národ-
ního shromáždění a jako pčednosta odboru na ministerstvu školství veď
do t. L923 resort, jenž pečoval o vybudování slovenského školského
systému; byl také správcem Matice slovenské. V letech 1899-190l redi-
goval Obzor literámí a uněleckj., spoluredigovď Lunír (1906-10) i některé
odborné časopisy: Listy filologické (l899-l9l9), Sborník Matice slovenskei
(l9l7_l927) a Naši Íeč (|917-29). Autorsky i redakčně se poďlel na vel-
kém kolektivním dlJre Literatura česhd 19. století (L90247). PrťtkopnickÍm
počinen byla jeho kritická vydání slovenskfch autor 19. století (J. Kráte,
K. Kuz:mányho' J. Matrišky aj.). ZenÍe| v Praze den pŤed svjmi sedmde-
sátinami 2L. |. L93o.

Vtček začínal v 80. letech jako kritik soudobé české a slovenské literatury.
Kriticko-publicistickf táz ntá' také jeho prvď dilo o děiinách slovenské
literatury (Literatura na Slovenshu, jeji zlznik, ronloj, uj,znam a spěchy,
l88l). Jeho vědecké počátky navantji na podnětn jichž se mu dostďo za
univerzitních stuďí u prof. J. Gebauera; získal tu zejména dťrkladnou
filologickou eruďci a znalost staré české literatury. Jako odchovanec Ge-
bauerovy vědecké školy vystoupil také v r. 1886 v rukopisnfch bojích
literárněhistoricklm rozborem Rukopisu královédvorského a zelenohor-
ského v Athenaeu. Filologická metoda poznamenala zietelně Vlčkovy
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první pokusy o souhrrrnf obraz literárních dějin: jeho Pžehled dějin lite.

iatury české (1885) se ještě omezuje spíše na charakteristiky iednotlivfch
děl, neŽ aby zachycoval vjvojové směňování literatury a ieho smysl.

Další Vlčkovy práce však stále zťetelněji tíhnou k syntetizuiícímu pohledu

na literaturu. Veďe prťrkopnickfch pokustr o zachycení vzniku a rozvoie

slovenského písemnictví (Dejiny literat ry slooenskej I-II,1889-90) se tato

tendence nejvjrazněji uplatnila v Dějindch české literatury. V myšlenkově

uceleném obraze rozsáhlé dějinné epochy Vlček dokonale uskutečnil svtri

ideál syntetizujícího díla a kriticky dovršil v:ivoj literárněhistorickj'ch po-

znatkrrod obrození. Své dějiny vydával od r. 1893 do r. l92l a došel v nich

až k vfkladu o Máchovi. Zatímco k obrazu starších vj.vojovfch období

využil vfsledkir dosavadního bádání (zvláště Gebauerova a historika

J' cotta), v dalších partiích, zejména v kapitolách o 18' a 19. stoleti, se

opiel o vÝsledky vlastního studia rozsáhlého literrírního materiálu. Právě

v těchto irsecích se také nejv1irazněji proievilo Vlčkovo vynikajicí slovesné

umění, schopné sugestivní zkratkou vyvolat společenské a kulturní ovzduší

doby, vidět literární dění jako ieho nedílnou součást.
V tomto organickém začlenění písemnictví do sociálního a duchovniho

života národního společenství spočívá nejvlastnější pčínos Vlčkova pojetí

literární historie. Jeho metodologická iniciativa definitivně pňekonala

chápání literatury jako pouhého jazykového či historického dokumentu;
pŤeástavovala vymanění literárního studia z nadvlády filologie a jeho

át''l"d''e zasazen! do rámce širokfch souvislostí vjvoje českého myšlení.

Znamenalo to zárover! i cestu k zŽivotnění literárního děiepisu v nejlepším

slova smyslu, jež ve Vlčkově díle vypljvalo právě z vědomí souvislosti

tvÍrrčího projevu se vzmachem národních a demokratick ch sil: proto také

proti diívěiším syntetickÝm dítť:m tolik zdtrraznil husitskou a reformační

ii'","t.'.., a věnoval tolik objevné pozornosti počátkťrm národního obrození.

V poietí literatury jako zrcadla duchovního Života národa se Vlček

opíraio podněty německého literárního historika H. Hettnera, jehož vyrok

,,aeiny literatury nejsou dějinami knih, ale dějinami idejí a iejich vědec-

i1ich aumeleck;fth forem..se stal také motem Dějin. Toto pojetí pÍinášelo

s sebou iadu piíznačn ch rystr v hodnocení jednotliv1zch literárních jevťr.

Z něho vyplj,vá již zminěné vysoké hodnocení husitské a reformační li.

teťatury, ale i určité pňehlíŽení problematiky umělecké hodnoty díla ve

prospěch jeho ideového vfkladu; koncepce ideií iako samostatně se vyv!
jejiciho principu, ienž určuje charakter literatury, vedla také Vlčka v někte-

rj'ch pŤipadech k jednostrannému zdirraznění cizích myš1enkovj'ch vlivťt

na utváŤení konkrétní podoby národního písemnictví bez dostatečného
zčetele k vnitŤním pŤedpokladrim a domácím v1ivoiov!'m souvislostem.

Vedle děl podávajících synteticlšÍ'obraz dějin české a slovenské literatury

vydat Vlček iadu dalších studií analytického rázu, v nichŽ rozvíjel podněty

fiiologické metody, životopisného vfkladu a literárně srovnávacího hlediska
(Pruií noaočeskti škola bdsnickti, |896; Několik kapitolek z dějin naši poezie,

l
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Jaroslav Vlček
/L860-1s30/

Literární historik, autor základních děl o dějinách českého
a s|ovenského písemnictví; vytvoňi| novodobou podobu české
Iiterární historiografie, zbavené iednostranné zivisIosti na
bib!iograf|ckfch a rizce Íilologickfch htediscích.

Jaroslav Mček se narodi| 22. t. 1860 v Banské Bystrici; byl s}mem
českého profesora tamějšího gymnááa a jeho ženy Slovenky. Poabsolvování
zmaďarizovaného ristavu v rodném městě odešel koncem 70. let na filo-
zofickou fakultu do Prahy studovat češtinu a němčinu. od r. 1882 uěil na
stie4ních školách v Brně a v Ptaze, v 90. letech se 

.habilitoval 
p.o obo,

české literatury a r. 1908 se stal ňádn1im profésorem Karlovy univerzity.
Veďe lekcí o české literatuie zaveď na filozofické fakuttě pravidelné pied.
nášky a se.i'áie o literatuÍe slovenské. Mčkova činnost nebyla však ome.
zena jen akadenickou dráhou, již na fakultě nerinavně p"""oo"l jako orga-
nizátor i jako publicista pro kulturnÍ sblÍženi Čechfr a šlovákťr, jež neptá-
vem pokládal za dvě věwe jediného národa. Patčil k iniciativoím etenrrm
llolko slovenskj'ch vysokoškolákťr v Ptaze Detvan, v českfch časopisech
(Světozor, Ruch, Květy, Obzor literární a uoelectg; p'u ioro'-:.,;i"i
stati o slovenské literatďe a na Slovensku soustavně puutitoval kritiky
českfch děl (orol' Slovenské pohhdy). Aktivně s" podil.l na rozvoji
literárního Života na Slovensku. V r. 1918 byl členem rlvolučnt,o N*roa-
ního shromáždění a jako pňednosta odboru na minisťerstvu školstvÍ veď
do,t. L923 resofi' jenž pečoval o vybudování slovenského školskébo
systému; byl také správceur Matice slovenské. V letech 1899-1901 reď-
goval obzor literární a uměleckj', spolured,igoval Lumir (1906-10) i některé
odborné časopisy: Listy fi|ologické (1899-1919), Sborník Matice slovenskej
(I9L7-L927) a Naši Íeč (|9L7_29). Autorsky i redakčně se podílel na vel-
kém koleltivním dfle L,iteratura českti 19. století (L90247). 

.Prukopnickjm

počinem byla jeho kritická vydání slovenskj.ch autorÍr 19. století (Í. xráe,
K. Kuzmányho' J. Mat šky aj.). Zemše| v Ptaze den pčed svjmi sedmde-
sátinami 2L. I. L93o.

Vlček začínď v 80. letech jako kritik soudobé české a slovenské literatury.
Kriticko-publicistickf táz má také jeho první dílo o dějinách slovenské
literatury (Literatura na Slotlensku, jeji iznik, rozvoj, ollznam a tispěchy,
1881). Jeho vědecké počátky navazují na podnětn jichž se mu dost]ďo za
univezitních stuďí u prof. J. Gebauera; získal tu zejména dťrklÁou
filologickou eruďci a znalost staré české literatury. Jako odchovanec Ge-
bauerovy vědecké školy vystoupil také v r. 188-6 v rukopisnfch bojich
literárněhistorick1|'m rozborem Rukopisu královédvorského 

" ""l.noho,-ského v .dthenaeu. Fitotogická m"tod" poznamenala zťetelně Vlčkow

orvní pokusy o souhrnnf obraz literárních děiin: jebo PÍehled dějin lite-

ratury české (1885) se ještě omezuje spiše na charakteristiky jednotlivfch

děl, neŽ aby zachycoval vjvoiové směiování literatury a ieho smysl.
Dalši Vlčkovy práce však stále zčetelněji tíhnou k syntetizujícímu pohledu

na literaturu. Veďe prťrkopnickÍch pokusťr o zachycení vzniku a rozvoje

slovenského písemnictví (Dejiny literat ry slooenskej I.II,1889-90) se tato

tendence nejvjrazněji uplatnila v Dějitdch české literatury. V myšlenkově

uceleném obraze rozsáhlé děiinné epochy Vlček dokonale uskutečnil svťrj

ideál syntetizujícího díla a kriticky dovršil qfvoj literárněhistorickfch po-

znat,ktr od obrození. Své dě|iny vydával od r. 1893 do r. 1921 a došel v nich

až k vfkladu o Máchovi. Zatimco k obrazu starších rrlvojovfch období

vyuŽil vfsledkťr dosavadního bádání (zvláště Gebauerova a historika

J. Golla), v dalších partiích, zejména v kapitolách o 18. a 19. století' se

opiel o vÝsIedky vlastního studia rozsáhlého literrímího materiálu. Právě

v těchto risecích se také nejv1fuazněji projevilo Vlčkovo vynikaiící slovesné
umění, schopné sugestivní zkratkou vyvolat společenské a kulturní ovzduší
doby, vidět literárni dění jako jeho nedíLnou součást.

V tomto organickém začlenění písemnictví do sociálního a duchovního
života národního společenství spočívá nejvlastnější piínos Vlčkova pojetí

literární historie. Jeho metodotogická iniciativa definitivně pŤekonala

chápání literatury jako pouhého jazykového či historického dokumentu;
piedstavovala vymanění literárního studia z nadvlády filologie a jeho

dťrsledné zasazeni do rámce širokfch souvislostí vjvoje českého myšlení.
Znamenalo to zároveri i cestu k zživotněni literárního dějepisu v nejlepším
slova smyslu, jeŽ ve Vlčkově díle vyplfvalo právě z vědomí souvislosti
tv{rrčího proievu se vzmachem národních a demokratickfch sil: proto také
proti dňívějším syntetick1im díl m tolik zdtrraznil husitskou a refotmačni
literaturu a věnoval tolik objevné pozornosti počátkťrm národního obrození.

V pojetí literatury jako zrcadla duchovního Života národa se Vlček
opiral o podněty německého literárního historika H. Hettneťa' jehož vlrok

,,děiiny literatury nejsou děiinami knih, ale dějinami ideií a ieiich vědec-
kych a uměleckfch forem.. se stal také motem Dějin. Toto pojetí pÍinášelo
s sebou ňadu pčíznačnych rysťr v hodnocení jednotlivfch literárních jevťr.

Z něho vyplfvá jiŽ zmíněné vysoké hodnocení husitské a reformační li-
teťatury' ale i určité pŤehlížení problematiky umělecké hodnoty díla ve
prclspěch jeho ideového vj'kladu; koncepce idejí jako samostatně se vyví-
jejícího principu, jenž určuje charakter litefatury' vedla také Vlčka v někte-
r1fch pňípadech k jednostrannému zdÍrraznění cizích myšlenkov ch vlivti
na utváňení konkrétní podoby národního písemnictví bez dostatečného
zčetele k vnitŤním pŤedpokladťrm a domácím vfvoiovj'm souvislostem.

Vedle dět podávajících syntetickj.obraz dějin české a slovenské literatury
vydal Vlček iadu dalších studií analytického rázu, v nichž rozvíjel podněty
filologické metody, životopisného vfkladu a literárně srovnávacího hlediska
(Pnsní novočeská škola btisnickti, |896; Několik kapitolek z ilějin naši poezie,
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L898; Několik hapitolek z dějín našl slovesnosti,l912). Sousďeďoval se v nich
i k problematice novější literatury 19. století; objevně pťrsobily zvláště
ieho studie o počátcích obrozenského básnicwí, jeŽ provázel i edicemi
(Almanachy A. J. Puchmajera, l9l7-21).

Ve Vlčkově vědeckém díle došla uskutečnění snaha zvládnout rozsáhlou,
pozitivistic\fm pojetírn vědy ovlivněnou základnu historick ch fakt
v myšlenkově uceleném obraze děiinné epochy. Podněty vypl;!'vající z osa-
mostatnění literárního dějepisectví a z uplatnění historismu v litetárním
studiu silně ovlivnily další podobu české literrírní historie a v individuálně
odlišnfch podobách se objevovaly ve všech pracích tzv. Mčkovy školy,
k jejímž piedstavitel|m patňili J. Jakubec, J. Hanuš, J. Máchal i mladší
M. Hfsek' A. Pražák aj.

JindŤichYodák
/  1867 -r9 40 /

Literární a divadelní kritik, vycházející z rea|istického pojeti
umě|eckého díla a podíleiící se na myštenkovém a metodo|ogickém
rozmachu kritiky 90. |et; prrikopnickou lohu sehrá| zejména
v oblasti kritiky divadelní. Svfmi referáty soustavně stedujícími
téměÍ padesát let vfvoje dramatu podstatně pňispěl k vybudování
teoretickfch základ ' kritickfch měňítek i odborné terminologie
moderní české dívadelní kritiky.

JindŤich Vodák se narodil 8. l l. l867 v I'ysé nad Labem a po stuď1ch
češtiny a francouzštiny na filozofické fakultě Karlovy univerzity učil od
r, 1894 iako stiedoškolsk]f profesor v několika městech, než zakotvil
v r. l899 v Praze jako francouzštinái ŽiŽkovské reálky. Z francouzštiny také
pčekládal (E. Roda, N. C. Flammariona, F. R' chateaubrianda, Stendhala,
G' Flauberta) a zpracovával hesla o francouzské literatuŤe pro Ottťrv Slov-
ník naučn1i. Na začátku 90. |et zača| piispívat do Literárních listir a jinj'ch
časopisťr, v nichž vystupovďa mladá kritika v čele s F. X' Šaldou (v r. 1908
s ním a s J. s. Macharem redigoval literární časopis Novina); brzy byl
v-šak získán Janem Herbenem pÍo soustavnou spolupráci v realistickém
Čase, jemuž zťrstal věren až d,o jeho zániku v době lrvní světové války.
Vystťídal pak několik dalších novin (Česká stráž, Venkov, Československé
noviny) a časopisťr (Jeviště, jež také redigoval) a zakotvil jako kulturní
zpravodaj Českého slova, které bylo ve své době vyhledáváno právě pro
Vodákťrv pohotově reagující a soustavny divadelní referát.

Po vzniku republiky byl Vodák jmenován radou ministerstva školství
a |928 dostal čestn' doktorát filozofie, ale vnější pocty nijak nezměnily
Život novinového kritika, nerinavně posuzujícího - většinou pod šifrou

jv - novinky české literatury a téměŤ denně vysedávajicího na premiérách
a generálkách velkych divadel i drobnyclr profesionálních či ochotnickfclr
scén. ZemŤel 10. 4. l94o ve svém bytě na Žižkově na zápal plic; ieště tyž
den vyšly v Českém slově ieho poslední dva divadeiní referáty, dopsané
několik hodin pied smrtí.

První recenzi uveieinil Vodák v roce Nerudovy sÍIrrti (l89l); touto
shodou jako by byla symbolicky vyjádiena kontinuita mezi kritickou tvor.
bou obou autortr a jejím zaměňením. Vodák, po cel]i Život kritik denních
listir' pokračuje nejen v Nerudově pojetí novinové kritiky, ale směŤuje
i k obdobnjm otázktírn: k nrírodní vzdělanosti a její duchovní rirovni,
k osobitosti a [dovosti literatury a ke vztahu tvorby k vyspěl m formám
národnÍho života. Podoba těchto problémri je u Vodáka od počátku piozna-
menána vlivem politického tealismu, zejména jeho zdrirazĚovríraím klíčové
rilohy kritiky v nápravě společrrosti a lidského individua i poietím sociálních
a morálních vxahťr mezi uměnim a životem' Samo soustŤedění k denní
službě v tisku blízkém realismu znamenalo pro Vodáka do jisté míry i pŤi-
jetí Masarykovy pŤedstavy o vfznamu drobné pozitivní práce pro rťrst
myšlenkové rirovně české společnosti: ve shodě s tímto ideálem včlenil do
novin literární a zejména ďvadelní kritiku a vytvoŤil z ní pravidelnou a sa-
moziejmou součást denního tisku.

Jindiich Vodák ie však také současníkem kritického nástupu generace
90. let a s F. X. Šďdou a F. V. Krejčím jedním z troiice jejích nejv1i'razněi-
ších kritikťr; ztělesůuje mezi nimi typ autora' pro něhož se kritická tvorba
stala jedinou oblastí ďla a iedinÝm zpirsobem sebevyjáďení. S generačním
ílsilím spoiuje Vodáka dÍrraz na metodologickou stránku kÍitické činnosti
a snaha postavit kritiku na odborně vědeckf základ. Vodák - podobně jako
Šalda, Klejči i Procházka - hledá cestu k takovému soudu v pčikladu
francouzské kritiky posledních desítiletí (H. Tairre, J. M. Guyau' E.
Hennequin), k níŽ má blízko i svjm odborn]Ím romanistickfm zaměňením.

V duchu individuďismu geneÍace 90. let zdťrrazůuJe také Vodák jedineč-
nost uměleckého v'.irazu a stylu, v kritice pak rozhodujíc! vjznam osobního
zaujetí; i on tak realizuje ristčední problém kritiky z konce století - poměr
mezi subjektivním ákladem a objektivním vfznamem kritického soudu.
U Vodáka se tato vnitĚní antinomie na první potrled kloní k pÓlu odosobně-
né vědeckosti: piispívá Í< to*.' zdťrrazrlovaná akribie jeho posudkri a smysl
pro detail, aparát odbornfch poznatkťr, dávající najevo sčetlost a pouče-
nost, i literárněhistorická snaha začleĚovat kÍitizovaná díla do v vojov!'ch
souvislostí. PŤes všechno usilí o definitivni platnost však tyto soudy často
odhaluií vfchoďsko v tyze subiektivním vkusu a vnimryosti kritikově'
které se ve Vcdákově pňípadě v podstatě kryly s uměleckj'm realismem.
PÍoto viděl umělecké wcholy v ruském románu 19. století a v dramatioe
Ibsenově, proto prosazoval vfznanr Macharfrv v české poezii a valnou mě-
1611 1'ytvočil i jeho velkou popularitu na začátku 20" století. Rozsahem ne-
velké Vodákovy stati o literatuŤe měly leckdy prrikopnick1i vfznam v pče.
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|898; Několik kapitolek z dějin naši sloaesnosti, 1912). Soustieďoval se v nich
i k problematice novější literatury 19. století; objevně pŮsobily zvláště
jeho studie o počátcích obrozenského básnictví, iež ptováze| i edicemi
(Almanachy A, J. Puchmajera, L9l7-2t).

Ve Vlčkově vědeckém díle došla uskutečnění snaha zvládnout rozsáhlou,
pozitivisticlcjm pojetím vědy ovlivněnou základnu historickj'ch fakt
v myšlenkově uceleném obraze dějinné epochy. Podněty vypl vající z osa-
mostatnění literárního dějepisectví a z uplatnění historismu v literárním
studiu silně ovlivnily další podobu české literární historie a v individuát,:ně
odlišnfch podobách se objevovaly ve všech pracích tzv. Vlčkovy školy,
k jejímž pčedstavitelťrm patčili J. Jakubec, J. Hanuš, J. Máchal i mladší
M. Hfsek, A. PraŽák ai.

JindŤichVodák
/  7867 -L9 40 /

Literární a divadelní kritik, vycházeiící z reatistického pojeti
umě|eckého díla a podílející se na myš|enkovém a metodologickém
rozmachu kritiky 90. let; prrikopnickou růlohu sehrál zejméná
v ob|asti kritiky divade|ní. Svfmi referáty ooustavně s|edujícími
téměŤ padesát |ef vfvoje dramatu podstatně pÍispěl k vybudování
teoretickfch základri, kritickfch měňítek i odborné terminoto3ie
moderní české divadelní krit iky.

JindŤich Vodák se narodil 8. ll. 1867 v Lysé nad Labem a po studiIch
češtiny a francouzštiny na filozofické fakuttě Karlovy univerzity učil od
r, t894 iako stiedoškolsk1i profesor v několika městech, než zakotvil
v r. 1899 v Praze jako francouzštináč žiŽkovské reálky. Z francouzštiny také
piekládal (E. Roda, N. C. Flammariona, F. R. Chateaubrianda, stenáhab,
G. Flauberta) a zpracovával hesla o francouzské literatuňe pro ottriv Slov-
ník naučnf. Na začátku 90. let začal pŤispívat do Literárních listri a jinfch
časopisťr, v nichž vystupovala mladá kritika v čele s F. X. Šaldou (v r. tÓos
s ním a s I. s. Macharem redigoval literární časopis Novina); brzy byl
v-šak získán Janem Herbenem pÍo soustavnou spolupráci v realistickém
Čase, jemuž zťrstal věren aŽ do jeho zániku v době první světové války.
VystŤídal pak několik dalších novin (Česká stráž, Venkov, Československé
noviny) a časopisťr (Jeviště, jež také redigoval) a zakotr'il jako kulturni
zpravodaj Českého slova, které bylo ve 'u? aobě vyhledáváno právě pro
Vodákriv pohotově reagující a soustavnjr divadelní referát.

Po vzniku republiky byl Vrcdák jmenován radou ministerstva školstvl
a |928 dostal čestn!' doktorát filozofie, ale vnější pocty niiak nezměnily
Život novinového kritika, nerinavně posuzujícího - většinou pod šifrou
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jv - novinky české literatury a téměi denně vysedávajicího na prerrriérách
a generáIkách velk1ich divadel i drobnfclr profesionálních či tx:hotnickych
scén. Zemňel L0.4. L940 ve svém bytě na Žižkově na zápd, plic; ieště t;,lž
den vyšly v Českém slově |eho posledrri dva divadeirrí referáty, dopsané
několik hodin pÍed smrtí.

První recenzi uveŤejnil Vodák v roce Nerudovy srffti (189l); touto
shodou jako by byla symbolicky vyjádÍena kontinuita mezi kritickou tvor-
bou obou autortr a jejim zaměčením. Vodák' po cel;f život kritik de'nních
listťr' pokračuje neien v Nerudově pojetí novinové kritiky, ale směčuje
i k obdobnfm otázkám: k národní vzdělanosti a její duchovní urovni,
k osobitosti a lidovosti literatury a ke vztahu tvorby k vyspěljm forrnám
národního Života. Podoba těchto problémťr je u Vodáka od počátku p|ozna-
menána vlivem politického realismu, zejména jeho zdťrrazĎováním klíčové
ulohy kritiky v nápravě společnosti a lidského inďvidua i pojetim sociálních
a morálních vaahťr mezi uměním a Životem. Samo soustčedění k denní
službě v tisku blízkém realismu znamenalo pro Vodáka do jisté míry i pŤi-
jetí Masarykovy pčedstavy o vfznamu drobné pozitivní práce pro rťrst
myšlenkové rirovně české společnosti: ve shodě s tímto ideálem včlenil do
novin literární a zejména divadelní kritiku a vytvoiil z ní pravidelnou a sa-
mozieimou součást denního tisku.

JindŤich Vodák je však také současníkem kritického nástupu generace
90. let a s F' X. Šaldou a F. V. Krejčím iedním z trojice jejích nejvyrazněj.
ších kritiktt; ztělesrluje mezi nimi typ autora' pro něhož se kritická tvorba
stala iedinou oblastí díla a iedinjm zpťrsobem sebevyjádčení. S genetačním
usilím spojuje Vodáka dtrraz na metodologickou stránku kritické činnosti
a snaha postavit kritiku na odborně vědeck! základ. Vodák - podobně jako
Šalda, Krejčí i Procházka _ hledá cestu k takovému soudu v piíkladu
francouzské kritiky posledních desítiletí (H. Taine, J. M. Guyau, E.
Hennequin), k níž má blízko i sv m odborn m romanistickrm zaměienim.

V duchu individualisrnu generace 90. let zdťrrazĚuje také Vodák jedineč-
nost uměleckého vyrazu a stylu, v kritice pak rozhodující v1fznam osobního
zauietí; i on tak realizuje ristňední problém kritiky z konce století - poměr
mezi subjektivním základem a obiektivním vfznamem kritického soudu.
U Vodáka se tato vnitĚní antinomie na první pohled kloní k pÓlu odosobně-
né vědeckosti: pňispívá i. to''..' zdťrrazrlovaná akribie jeho posudkir a smysl
pro detail' aparát odborn; ch poznatkťr' dávaiící najevo sčetlost a pouče-
nost, i literárněhistorická snaha začlerlovat kritizovaná dila do vfvoiovych
souvislostí' Pies všechno risilí o definitivní platnost však tyto soudy často
odhalují vfchoďsko v tyze subjektivním vkusu a vnímryosti kritikově,
které se ve Vcdákově pŤípadě v podstatě kryly s uměleck m.realismem.
Proto viděl umělecké wcholy v ruském románu 19. století a v dramatioe
Ibsenově, pťoto prosazoval v znam Macharfiv v české poezii a valnorr rně-
1gu vytvočil i ieho velkou popularitu na začátku 20" století' Rozsahem ne-
veiké Vodákovy stati o literatuŤe měly leckdy prťlkopnicky vfznam v pie-
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hodnocení ňady dobově platnfch literárněhistorickfch soudú (napi.
o Máchově byronismu, o básnickém v!'znamu M. Z. Poláta aj.).

I v činnosti divadelďbo referenta - nejpodstatnější sloŽce Vodákova
kritického odkazu - sé prosazovala orientace k psychologickému realismu.
Na českém divadle ho pčedstavovaly zeiména režie J. Kvapila z počátku
20. století a herecké osobnosti H. Kvapilové a E. Vojana. Teoreticky smě-
iovaly Vodákovy kritiky k modernímu poietí divadla jako svébytné umělec-
ké oblasti vywáčené jednotou složek divadelního projevu. DivadelnÍ re-
ferát' kterj'byl v tradiční novinové podobě většinou omezen na zhodnocení
dramatického textu, jeŽ doplĚovďy všeobecné soudy o rrj,konech pčedsta-
vitelťt jednotlivfch rolí, Vodák zbavil tohoto iednostranného zietele k li-
terárně dramatické sloŽce a posunul ho - po iniciativďch podnětech Neru.
dovfch a Hostinského a shodně se svjm současníkem V. Tillem - blíže
k rozboru konkrétďho divadelnÍho pčedstavení. Vodákovy kritiky sleduií
scénogtafickou stránku a soustieďrrjí se k režijnímu pojetí hry; zejména
však pečlivě rozebíra|í práci herce' kterého chápou iako záHadďho' nič.ím
nenabraditelného činitele ďvaďa' vytváiejlcího z dramatického textu
konkrétní r'měleckÍ'war. Vodák se ve svfch rozborech postupně dopraco-
vával k stále pčesnějšímu a iernějšímu postižení zpŮsobu, iakjm herec
pňevádí dramatickou osobu do specifiky hereckého materiálu (gesta, hlasu,
masky atd.) a vyjadfuje iirn ieií iednání a duševní stavy. Uměním popsat
vyazové prostčedky a zhodnotit zpťrsob jejich uplatnění v iedinečném
hereckém vltvoru znamenďy Vodákovy kritiky.mnoho pro v!'chovu něko.
lika generací českfch bercťr. Piesnf popis, schopnf evokovat prchavf
uměleck!' zážitek' plnÍ neocenitelnou sluŽbu historii českého divadla: ve
Vodákovfch referátech jsou od 90. let fixovány rysy dobového hereckého
proievu a zachována konkrétní piedstava o umění ieho neivětších piedsta-
vitelťt. Vodákovy rozbory rolí H. Kvapilové, M. Hiibnerové a zvláště
E. Vojana woÍí ve svém soubrnu jedinečné monografické portÍéty.

Vodák sledoval vyvoi českého ďvaďa v celé jeho šíči' nevyhfbaie se
činnosti pÍedměstskfch scén a mďfch poloprofesionálních či ochotnickfch
souborir. Se zvláštní péčí se zablval po cel!'život prací mladj'ch ďvadelrťkťr
a doveď v !í rozpoznat Živé umělecké hodnoty i tehdn vycMzely-li
z principťt vjvojově už vzdálenfch Vodákovu realistickému vfchodisku:
tak patÍil napŤíklad k obďvovatelťrm režijní tvorby E. F. Buriana a k nei-
bliŽším pŤátellm |eho ďvadla D.

Vodákovo dílo' pčedstavující zejména v české divadeln| kritice po meto-
dologické i teoretické stÍánce zakladatelskou hodnotu, z{rstďo za autorova
Života rozptÍ'leno na stÍánkách novin a časopistr. Vodák sám mimo několik
pŤíležitostnj.ch spiskťr nevydď jediné větší knihy; teprve po ieho smrti vyšlo
péčÍ A. PraŽáka, l. Trágra a Vodákovy Ženy AntonÍny několik svazkťr
kritického dLIa'jež zachycuií nejpodstatněiší oblasti jeho kritického odkazu
(Kapitoly o dramatě, |94|i Eduard Vojan, |943; Cestou, |946).

Jaroslav VrchlickÝ
/L853-19L2/

PÍední osobnost |umírovské poezie, autor monumentálního díla,
které zahrnuje všechny druhy literárnl tvorby včetně pÍekladú'
|iterárnÍch studlÍ e kritiky. Ve Yrchlického schopnost| zmoc|lovet
se hodnot světového písemn|ctví z rrlznfch hlstor|ckfch etap
I kuItur a vyrovnávat se s nlmi pžekladem nebo vlastnÍ poez|í,
v ieho snaze o myš|enkovou i tvarovou náročnost až honosnost
a konečně i v tom, k iaké vlrtuozltě dovedl ěeskou básnickou ňeč
a techniku, vrcho|Í osobitfm zprlsobem poetické tendcnce
|9. století. Smyslovost jeho poezie' její obrazové bohatství'
vyjád ení touhy po poznánÍ i vnitÍního neklidu modcrního
člověka' jeho sváru mez| záimy individuálními a spo|eěenskfml
I mezl vírou v budoucnost a zkostí z nÍ otvíraly nové cesty
českému básnictvÍ 20. století.

Vlastním iménem Emil Frída. Naroďl se |7. 2. 1853 v Lounech
v rodině kupce. Jeho áimy a zá|iby v mládí nejvíce ovlivnil strfc' faráč
v ovčárech na Kolíosku, kde chlapec většinou uávil svá dětská léta. Strf-
cťrv vliv také neispíše rozhodl o tom' že Vrcblickf po maturitě Da klatov-
ském gymnáziu v t, 1872 šď studovat teologii. Ale už v pr'mÍm sernestrru
pÍestoupil na filozofickou fakultu' kde si zapisoval filozofii, historii a román-
ské iazyky. Po tiech letech odejel jako vychovatď do sevemí Itálie. lďtě
pŤedtím vyšla ieho knižní prvotina, lyrická sbkkz Z hlubin (L875). Ročoí
púsobení v ltáIii bylo dobou jeho prudkého r'měleckébo a myšlenkového
rírstu, kdy pčekonával q|aďstvÝ pesimismus, uvědomovď si postavení
a poslání českého básníka a dychtivě se vyrovnával s novj:ni podněťy
ewopskfch literatur; dokládají to zaiímavé Dopiry J. Vrchlického se S.
Podlipshou (1917) i sbírky inspirované italskjm pobyten. Po návratu
VrchlickÝ krátce učil na učitďském ristavu v Praze a l L877 získal místo
tajemnika na české technice. O dva roky pozděii se oženil s dcerou spiso-
vatďky Sofie Podlipské Lur|milou. Pňi zaloŽent České akademie věd a umě-
ní (1890) se stal taiemn{kem iejÍho uměleckého odboru. V r. 1893 byl ime-
nován profesoren všeobecné literatury na Karlově univezitě. tiž v této
době i později byl zahrnován vysokÍmi poctami: byl .členem několika
zahraničních akademií, v r. 1901 byl jmenován členem Panské sněmov-
ny, kde r. 1906 pronesl jedinou parlamentní ieč, a to ve prospěch všeobec-
ného blasovacího práva. Na začátku 90. let prožil hlubokou citovou i tvťtrčí
krizi, vypljvajlcí' z torwatu manželství a z rostoucích konfliktťt a nakonec
i rozchodu s mladou literaturou. obojí zanechďo stopy v pesimistickj'ch
tÓnech Vrchlického tvoťby z konce století a v pochybách o vlastním dfle.
V létě r. 1908 bo postihla uprostied plné tvťrrčí práce mozková mrtvice,
která mu znemožnila jakoukoliv další intelektuální činnost. Poslední léta
Života trávil pÍevážně v DomaŽlicích' kde také 9. 9, |9|2 zemiel.
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hodnoceď ňady dobově platnfch literárněhistorickÝch soudťr (napi.
o Máchově byronismu, o básnickém vj'znamu M. Z. Poláta ai.).

I v činnosti divadelrrího referenta - neipodstatnější složce Vodákova
kritického odkazu - sé prosazovala orientace k psychologickému realismu.
Na českém divadle ho pčedstavovaly zejména režie l. Kvapila z počátku
20. století a herecké osobnosti H. Kvapilové a E. Vojana. Teoreticky smě-
Ťovaly Vodákovy kritiky k modernímu pojetí ďvaďa jako svébymé umělec-
ké oblasti vywáiené jednotou složek divadelrrího projevu. DivadelnÍ re-
ferát,.kterj' byl v traďční povinové podobě většinou omezen na zhodnocení
dramatického textu, jeŽ dopliiovaly všeobecné soudy o v!'konech pčedsta-
vitelri jednotliv!'ch rolí, Vodák zbavil tohoto iednostranného ďetele k li-
terámě dramatické složce a posunul ho - po iniciativďch podnětech Neru.
dovÍch a Hostinského a shodně se svjm současníkem V. Tillem - blíže
k rozboru konkrétního ďvadelního piedstavení. Vodákovy kritiky sleduií
scénografickou stránku a sousďeďují se k reži|nímu pojetí hry; zejména
však pečlivě rozebírají práci herce, kterého cMpou jako základního' ničlm
nenahraďtelaého činitele ďvaďa, vytváčeiícíbo z dramatického texnr
konkrétní uměleckf war. Vodák se ve svfch rozborech postupně dopraco-
vával k stále pňesnějšímu a iennějšimu postiženi zptrsobu' jakjm herec
pčevádí dramatickou osobu do specifiky hereckého materiálu (gesta, hlasu'
masky atd.) a vyiadfuje iírn její iednáď a duševní stavy. Uměním popsat
vyrazové prostiedky a zhodnotit zpťrsob jeiich uplatnění v jedinečném
hereckém vj.tvoru znamenaly Vodákovy kritiky,mnoho pro vj'chovu něko-
lika generací českfch herc{r. PÍesnf popis, schopn!' evokovat prchavf
uměleckf zážitek, plní neocenitelnou službu historii českého divadla: ve
Vodákorr'fch referátecb isou od 90. let fixovány rysy dobového hereckého
projevu a zachována konkrétní pčedstava o umění jeho největších pňedsta.
viteltr. Vodákovy rozbory rolí H. Kvapilové, M. Hiibnerové a zvláště
E. Vojana woňÍ ve svém souhrnu jedinečné monografické portÍéty.

Vodák sledoval vyvoi českého ďvaďa v celé jeho šíŤi' nevyhfbaie se
činnosti piedměstskfch scén a malfch poloprofesionálních či ochotnickfch
souborťr. Se zvláštď péčí se zablva|po celÍ'život prací mladfch divadelnÍkÍr
a dovedl v ní rozpoznat Živé umělecké hodnoty i tehdy' vycházely-li
z principťr vjvoiově už vzdálenj.ch Vodákovu realistickému dchodisku:
tak patňil napŤíklad k obďvovatelťrm reŽijni tvorby E. F. Buriana a k nei-
bližším pŤátelttm jeho divadla D.

Vodákovo dflo, piedstavujici zejména v české ďvadelní kritice po meto-
dologické i teoretické strápce zakladatelskou hodnotu' zťrstalo za autorova
života rozptj'leno na stránkách novin a časopistr. Vodák sám mimo několik
pňíležitostn1ch spiskir nevydal ieďné větší knihy; teprve po ieho smrti vyšlo
péčí A. Pražálr<a, J. Trágra a Vodákovy ženy AntonÍny několik svazkú
kritického ďla, jež zachycují nejpodstatněiší oblasti jeho kritického odkazu
(Kapitoly o dramatě, |94l; Eduard Vojan' |943; Cestou, |946).

Jaroslav VrchlickÍ
/r853-19L2/

PÍednÍ osotrnost |umÍrovské poezie, autor monumentá|ního díta,
které zahrnuje všechny druhy literární tvorby věetně p ckladú,
literárních rtudií e kritlky. Ve Yrchlického schopnosti zmoc|lovat
se hodnot světového písemnictví z rúznfch hlstor|ckfch etap
i kultur a vyrovnávat se s nimi pÍekladem nebo vlastní poez|í,
v jeho snazc o myšlenkovou ! tvarovou nároěnost až honosnost
a konečně i Y tom' k jaké virtuozltě doved| českou básnickou ňeč
a techniku, vrcho|Í osobitfm zpúsobem poet|cké tendcnce
19. století. smyslovost jeho poezie, jeií obrazové bohatstvÍ,
vyjádÍení touhy po poznání i vnltÍního neklidu modcrního
č|ověka, jeho sváru mez| záimy indiv|duálníml a spotečenskfml
l mezi vírou v budoucnost a rlzkostí z nÍ otvÍraly nové cesty
českému bárnlctvÍ 20. století.

Vlastním jménen Enil Frída. Narodil se 17. 2. 1853 v Lounech
v rodině kupce. leho zájmy a zá|iby v mládí nejvíce ovlivnil strfc' faiái
v ovčárech na Kolíasku' kde chlapec většinou trávil svá dětsM léta. Strf.
cÍrv vliv také neispÍše rozhoď o tom' že Vrchlickf po maťuritě na klatov.
ském gymnááu v r. 1872 šel studovat teologii. Ale už v prvním semestnr
pŤestoupil na filozofickou fakultu' kde si zapisovď filozofii' historii a román-
ské jazyky. Po tiech letech odejel jako vychovatď do sevemí ltálie. lďtě
piedtím vyšl,a jeho knižní prvotina, lyrická sb|rka Z hlubin (|875). Roční
púsobení v Itálii bylo dobou jeho prudké.ho uměleckébo a myšlenkového
rústu, kdy piekonával mlaďstÚ pgsimismus, uvědomoval si postaven|
a poslání českého básnÍka a dycbtivě se vyrormávď s novfmi podněty
ewopskfch literatur; dokládaií to zajímavé Dopiv J. Vrchlického se S.
Podlipshou (l9rO i sbírky inspirované italskjm pobyten. Po návratu
Vrchlickf krátce učil na učitďském ristavu v Praze a t. |877 získal místo
tajemďka na české tecbnice. o dva roky pozděii se oženil s dcerou spiso-
vatelky Sofie Podlipské Ludmilou. PŤi založení České akademig yld g rrm!-
ní (1890) se stď tajemníkem jejího uměleckého odboru. V r. 1893 byl jme-
nován profesorem všeobecné literatury na Karlově univerzitě. Již v této
době i pozděii byl zabrnován vysokÝmi poctami: byl .členem několika
zahraničních akademií' v r. 1901 byl jmenován členem Panské sněmov-
ny, kde r. 1906 pronesl jedinou parlamentní ieč, a to ve prospěch všeobec-
ného hlasovacího práva. Na začátku 90. let prožil hlubokou citovou i tvrlrčí
krizi, vypllvajlcl z tozvtatu manželství a z rostoucích konfliktťr a nakonec
i rozchodu s mladou literatuÍou. obojÍ zanechalo stopy v pesimistickfch
tÓnech Vrchlického tvorby z konce století a v pochybách o vlastním díle.
V létě r. 1908 bo postihla uprosďed plné tvuÍčí práce mozková mrtvice,
která mu znemožnila jakoukoliv další intelektuální činnost. Poslední léta
života trávil pieváŽně v Domažlicích' kde také 9. 9. |9|2 zemŤel'
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Za 35 |et literámí práce vydal Vrchlickf 270 svazki knih; dominantu

v nich tvoií básnická díla, jimiž si vydobyl vťrdčí postavení v kruhu tzv.
lumírovské školy a v české poezii 19. stoletÍ vťrbec. Ztěles oval v ní typ
pozdně romantického básníka-pěvce národa i ieho soudce' kterj'stojí v čele
veškerého dobového myšleď a kterÍ v zájmu tohoto poslání pŤijímá i nad-
osobní rikoly. Chce vytvoňit poezii, která by se vyrovnala se soudoblnr
stavem evropského básnictví a pťivedla českou literaturu na novj', vyšší
stupeĎ. Touha po dosaŽení ideálu povznášejícího se nad každodenní mďi-
chernosti, kter1 básníkovi aělesĎovala antická harmonie ducha a těla' byla
v jeho díle ptovázena konfrontací tohoto ideálu se soudoblm životem. Tak
vedle reprezentativní funkce se zrodil i kritickf prvek Vrchlického tvorby'
kterj' neičastěji prostŤednictvím historiclcj'ch látek miŤil k vyjádňení
básníkova odstupu od soudobé společnosti. Tomuto vnitŤnímu napětí
díla odpovídala i protikladnost vjtazu. Zesílená subjektivní složka díla'
moderní reflexívnost a vznícená smyslovost měly svui protěišek v rétorickém
patosu, jenž oslabuje vlznaa jednotlivého slova ve prospěch spljvavé
intonace. Četné poetismy, novotvaťy a vÍrbec básnické licence wiskují
Vrchlického dílu rysy knižní strojenosti.

Podstatnou součást Vrchlického básnického díla wočí epika. Zvláště
v raném období se v ní uplatĎuje snaha odpoutat českou poezii od tizce
pojímanfch potieb národního života a pňekonat její konvence. Projevuje se
to nejen volbou cizích látek, ale i celkovpu koncepcí velkého historického
cyklu nazvaného Zlotnfol epopeje, v němŽ se Vrchlickj'snažil podat v epicko-
-reflexívní formě obraz myšlenkového vÍvoje lidstva. Idea ryklu se sice
zrodila již v ltá|ii' v době' kdy básník intenzívně studoval románské lite-
ratury a kdy se zvláště ve francouzské literatuie 19. století seznamoval s ně-
kterj'mi pokusy o takov1ito cyklus (nejznámější z nich ie Legenda věkťr
romantického básníka V. Huga), ale jeho provedení rizce souvisí s novlm
Vrchlického poietím funkce moderního českého básníka.

Vfchozí idea cyklu se opírá o dobové historické cítění' jeŽ v duchu evo-
lucionistick1ich teorií a perspektiv bužoazní revoluce je pevně piesvědčeno
o postupném zdokonalování lidswa, o stále hlubším naplĎování ideálťr
pokroku, svobody a humanity. V tomto smyslu chtěl i Vrchliclqf na my-
tickfch, legendárních a historick!'ch látkách vysledovat etické principy
vfvoje lidstva.a zároveů najít v nich odpověď na aktuální otázky současnos-
ti a budoucnosti. Tento zčetel vedl od samého začátku k tomu, že básník
rezignoÝal na souvislejší obraz historie lidswa, zcela opustil chronologické
pojetí (odtud také název,,zlomky.. epopeje) a naopak zdťrraznil vahovou
složku. PáteŤ celého cyklu tvočí reflexívní sbírky. Básnik si pro ně vytvoŤil
i určité látkové schéma, které se s menšÍmi obměnami takŤka pravidelně
opakuje: starověk a jeho mytus, antickÝ svět bájí' stčedověká legenda'
antická a stiedověká historie a současnost. Dťrraz je piitom položen na
mjrtus, báji a legendu, protože ve srovnání s historickjmi náměty poskytuií
více prostoru pro rozvinutí básníkovy subjektivity; ta potom ovlivĎuje
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ráz jednotlivfch sbírek natolik, Že se v pruběhu cyklu několikrát promě-
nilo autorovo poietí zpracovávanj,ch látek: od oprimistické perspektivy
spělo ke skepsi a naopak. Tyto proměny odpovídďy vlvoji Vrchlického
vztahu k Životu a ke společenskému dění a také tomu' jak se stŤídala období
jeho tvurčího vzrrrachu s obdobími krizí a pochyb o smyslu vlastní práce.

Z|omky epopeje se skládají ze tťí typťr sbírek: z knih reflexívní poezie
(Ducha wět, |878; Sfinx' 1883; Dědictoí Tantalulo, |888; Bra:íť moderního
člotlěka' |892; Skzlny na slunti, 1897), z drobné epikn která ie rovněž
rivahově zabarvena a která dále rozvádí i doptĎuje osnovnou.ideu cyklu
vyjáďenou v první adé (Staré zoěsti, 1883; Pers1lektivy, |884; Zlomky
epopeje' t886; Fresky a gobelíny, |89|3 Nooé zlomkg epq)eje' |894; Bozi
a lidé,|899; Votianídesky'|902; Epizody, 1904)'apak z velkj'ch epickfch
skladeb (Hilaríon; t882; Twardowsňl, 1885; Bar Kochba, |8973 Píseř
o Vinetě, 1906). Vstupď sbírku cyklu tvoňí Duch a soár, kniha' kterou
Vrchlickf rázem upoutď pozornost kdtiky i širší čtenáŤské veiejnosti.
obsahuje epicky a alegoricky rozváděné kontemplace o vztahu ducha a hmo-
ty, člověka a kosmu i o mravních otázkách lidswa. Ve čtyiech oddílech
(ohlasy praoěku, Helenské motioy, Osm legend stiedaaěk ch" Probléq)
demonstruje Vrchlickf vlchozl ideu cyklu o optimistickj'ch perspektivách
lidstva' vyjadfuje i osobnÍ ideál uměď pozvedajícího se aad šeď života. Po
Ohlasech praaěhl, z.acbyanjících stvoŤení světa i zrození m1|'tu o něm, násle-
duje v druhém odďle mytologickf svět antiky. Piedstava ,.mladosti
lidstva.. souznÍ s básníkovou erotickou smyslovostí; Helénské notiÚ))
jako celek směfují k oslavě krásy a k zamyšlení nad postavením básníka ve
světě. TŤetí oddíl sbírkn Osm legend stžedozsěblch, aktualizuie zvláště vztah
lidského pozrráal a kčesťanské legendy a zároveĎ podtrhuie obecné lidské
hodnoty: lásku a soucit s utrpením. Záv&ehé Probleny se jiŽ svlm názvem
hlásí k meditaci a jejím prostiednictvím k piímému vyjádiení víry v pokrok
lidského poznání a také ke kritickému vidění pňítomnosti. Srrlm celkovjm
laděním se Duch a svět stal v kontextu tehdejší české poezie dosud neví-
danou syntézou rivahovosti a epikn myšlenkového vzrrrachu, básnické
obraznosti a mrarmího patosu.

Také Vrchlického velké epické skladby - ač zdánlivě soustčeděny pťe-
devším k rozvíjení vlastního, do sebe uzavčeného piíběhu - obsahují sitnf
subjektimě zabarven aktuďizační moment. I ony zapadají do básníkova
programového risilí obrazerr minulosti souďt piítomnost a otevírat per-
spektivy budoucnosti, i v nich se odráží básníkova ploměnlivost ve vztahu
ke společenskérru děď. Pwnt z nich, Hilarioa, pčíběh egtrptského askery
zahleděného do sebe a opowhujícího lidstvem a pozemskjm světem, vyzní-
vá v radostnou oslavu života, jenŽ je jedinou hodnotou člověka. V básni
Twardowski, inspirované polskou variantou Fausta, pověstí o kouze|níkovi
upisujícím se ďáblovi a poznávajicím v jeho doprovodu zvláště lidské utr-
pení, se jiŽ stčetává víra v lepší budoucnost lidswa s kriticky a skepticky
zabarven]im obrazem soudobého života. A konečrrě skladba Bar Kochba,
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Za 35 |etr literárnÍ práce vydal Vrchlickf 270 svazkťr knih; dominantu

v nich tvoňí básnická díla' iimiž si vydobyl v{rdčí postavení v kruhu tzv.
lumírovské školy a v české poezii 19. stoletÍ v{rbec. Ztělesrloval v ní typ
pozdně romantického básníka-pěvce národa i jeho soudce' kteqf stojí v čele
veškerého dobového myšlení a ktery v zájmu tohoto poslání pňijímá i nad-
osobní rikoly. Chce vytvoŤit poezii' která by se vyrovnala se soudobjur
stavem ewopského básnictví a pčivedla českou literaturu na nov!', vyšší
stupeĎ. Touha po dosažení ideálu povznášejícího se nad každodenní mali-
chernosti, kterj'básníkoyi ztělesĎovala antická harmonie ducha a těla' byla
v jeho díle provázena konfrontací tohoto ideálu se soudoblm životem. Tak
vedle reprezentativni funkce se zrodil i kritickf prvek Vrchlického tvorby'
kterj' nejčastěji prostiednictvíÍn historickfch látek míňil k vyjádčení
básníkova odstupu od soudobé společnosti. Tomuto vnitŤnímu napětí
díla odpovídala i protikladnost vjnzu. Zesl|ená subjektivní složka ďla'
moderní reflexívnost a vzďcená smyslovost měly svťri protěišek v rétorickém
patosu, jenž oslabuje vj'znam jednotlivého slova ve prospěch spljvavé
intonace. Četné poetismy' novotvary a vťrbec básnické licence vtiskuií
Vrchlického dílu rysy knižní strojenosti.

Podstatnou součást Vrchlického básnického díla tvofí epika. Zvláště
v raném období se v ní uplatĚuje snaha odpoutat českou poezii od rizce
pojímanj'ch potieb národního života a piekonat její konvence. Projevuje se
to nejen volbou cizích látek, ale i celkovpu koncepcí velkého historického
ryklu nazvaného Zlomky epopeje, v němž se Vrchlickf snažil podat v epicko-
-reflexlvní formě obraz myšlenkového vlvoie lidstva. Idea cyklu se sice
zrodila již v ltá|ii' v době, kdy básník intenzívně sťudoval románské lite-
fatury a kdy se zvláště ve francouzské literatďe 19. stoleti seznamoval s ně-
kterj'mi pokusy o takoqfto cyklus (nejznámější z nich je Legenda věkir
romantického básníka V. Huga)' ale jeho provedení rizce souvisí s novjm
Vrchlického pojetím funkce moderního českého básníka.

Vfchozí idea cyklu se opírá o dobové historické cítění' ieŽ v duchu evo-
lucionistickj'ch teorií a perspelrÍiv luÍ|gazní revoluce je pevně pÍesvědčeno
o postupném zdokonalování lidstva, o stále hlubšírn naplĎováni ideálri
pokroku, svobody a humanity. V tomto smyslu chtěl i Vrchlickj.na my-
tickj'ch, legendárnich a historickj'ch látkách vysledovat etické principy
v1ivoje lidstva a zároveř najít v nich odpověd na akfuábí otázky současnos-
ti a budoucnosti. Tento zietel vedl od samého začátku k tomu, že básník
rezignoval na souvislejší obraz historie lidstva, zcela opustil chronologické
pojetí (odtud také název,,zlomky.. epopeje) a naopak zdťrraznil rivahovou
složku. Páteč celého cyklu tvoŤí reflexívni sbírky. Básník si pro ně vytvofil
i určité látkové schéma, které se s menšími obměnami takňka pravidelně
opakuie: starověk a jeho mftus, antickf svět bájí, sďedověká legenda,
antická a stňedověká historie a současnost. Dťrraz je piitom položen na
m$.tus, báji a legendu, protoŽe ve srovnání s historickjmi náměty poskytují
více prostoru pro rozvinutí básníkovy subjektivity; ta potom ovlivĎuje

ráz jednotlivfch sbírek natolikn že se v pruběhu cyklu několikrát promě-
nilo autorovo pojetí zpracovávan!'ch látek: od op .mistické perspektivy
spělo ke skepsi a naopak. Tyto proměny odpovídaly vlvoji Vrchlického
vztahu k životu a ke společenskému dění a také tomu' iak se sďídala období
jeho tvťtrčího vzmachu s obdobími krizí a pochyb o smyslu vlastní práce.

Z|onky epopeie se skládají ze tŤí typťr sbÍrek: z knih reflexívní poezie
(-pllclta wět, |878.' Sfinx' L883; Dědicní Tantalwo, |888 i Breoíž moderního
člověka' L892; Sfumy na slunci, |897)' z drobné epikn lrterá ie rovněž
rivahově zabarvena a která dále rozvádi i doplĎuje osnovnou.ideu cyklu
vyjádňenou v první ňadě (Starrí zoěsi' |8833 Pers1lektioy, |884; Zlottlky
epopeje' |886; Fresky a gobelíny, |89l; Noué zlomky epopeje, t894i Bozi
a lidé, t899 ; V otianí deskjl, L902 ; Epizody, 1904)' a pak z velkj'ch epickfch
skladeb (Hil.aion; t882i Twardou:sh' 1885; Bar Kochba, L897i Písež
o Vinetě, 1906). Vstupní sbírku cyklu tvoÍí Duch a s!ět' kniha, kterou
Vrchlickf rázerrr upoutal pozomost kritiky i širší čtenáiské veiejnosti.
obsahuje epicky a alegoricky rozváděné kontemplace o vztahu ducha a hmo-
tn člověka a kosmu i o mravďch otázkách lidstva. Ve čtyfech oddílech
(ohlasy praoěhu, Helénské tnotioy' Osm legend stiedooěhllch, Problémy)
demonstnrje Vrchlickf v!'chozí ideu ryklu o opt.mistickj'ch perspektivách
lidstva, vyiadfuje i osobď ideál umění pozvedajícího se nad šeď života. Po
ohlasech prazsěku, zachyanjících stvoŤení světa i zrozeď mjtu o něm, násle-
duje v druhém oddfle mytologiclrf svět antiky. Pňedstava ,.mladosti
lidstva.. souzní s básníkovou eÍotickou smyslovostí; Helénské notiv,
jako celek směfují k oslavě krásy a k zamyšlení nad postavením básníka ve
světě. Tčetí oddfl sbírk5 Ovt legend stfedatěblch, akaa|izuje zvláště vztah
lidského pozaán1 a kčesťanské legendy a zároveĎ podtrhuje obecné lidské
hodnoty: lásku a soucit s utrpením. Závč.xečné Problhtty se iiž svjm názvem
hlásí k meditaci a jejím prostčednicfiIlÍn k piímému vyiádŤení víry v pokrok
lidského poznáni a také ke kritickému vidění pňítomnosti. s\rjm celkovjm
laděnírn se Duch a svět stal v kontexnr tehdejší české poezie dosud neví-
danou s1m'tézou rivahovosti a epiky' myšlenkového vz.machu, básnické
obraznosti a mravního patosu.

Také Vrchlického velké epické skladby - ač zdánlivě soustÍeděny pie-
devším k rozvíjení vlastního, do sebe uzavčeného pčíběhu - obsahují silnf
subiektirmě zabarvenjl aktuďizafuí moment. I ony zapadají do básnÍkova
programového risilí obrazeÍn minulosti souďt pčítomnost a otevhat per-
spektivy budoucnosd i v nich se odráží básníkova proměnlivost ve vztahu
ke společenskému dění. Prvni z nich, Hilarion' pŤíběh egyptského askety
zahleděného do sebe a opowhujícího lidstvem a pozemslcjm světem, vyzní-
vá v radostnou oslavu života, jenž je jedinou hodnotou člověka. V básni
Twardowski, inspirované polskou variantou Fausta' pověstí o kouzelníkovi
upisujícím se dáblovi a poznávaj(cilm v jeho doprovodu zvláště lidské utr-
pení, se již sďetává víra v lepší budoucnost lidswa s kriticky a skepticky
zabarvenjm obrazem soudobého života. A konečně skladba Bar Kochba'
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piíběh Židovského revolučního vtrdce, jenž zuoskotává pro nepochopení

otot''iho světa i pro vlastní vnitÍní rozpornost a nerozhodnost, je iiž cele

pÍostoupena skepsí' iíž také poďéhal básník na sklonku 90. let.

Součástí epopeie jsou i díla opírající se o české látky: první svazek Mlltďt

(1879, obsatr-uiící skladby Šdrka, Legenda o soaté?n Prokopu a Kfiž Bože-

ia,n;,") a Setské bataily (L885). Zv|ášté Legendou o sÚaté,n Prokopu' v n1ž

zoracoval pověst o za|ožení' slovanského Sázavského kláštera a o vyhnání

,,tm.ckÝ"n mnichťr z Čech, vyhověl Vrchlickf i vlzvám kritiky, aby se

obrátil í< eestym tématt'6. Kííž Božetěchú'a už opět směfuje pčes českou

látku k tématu všelidskému: k víňe v sílir lidského poznání' iež pŤekoná

všechna nepŤátelstvi i války.
Sekké báady čerpají látku ze 16. až 18. stoleti' z doby selskj'ch boďí.

Vrchlickf zachycuje zpraviďa mezní situace' zrod nebo tragickj, závěr

těchto povstání, jeiichž vťrdcové (neičastěji autentické historické postavy)

hynou lanskou mocí. Sbírka obsahuje tÍtzné žánry: veďe balady i píse

o"uo 
"t.gii 

a také. $ary, v nichž básďk navazuie na lidová barokní sklá-

dání, na tzv. selské otčenáše a selská |<ázán1. SvÍm silnÍm protifeudálním

patosem i vztahem k lidové poezii pčekračují Selské balady už rámec epo-

peje a blíŽí se k Vrchlického časové a politické lyrice. Spolu se sblrkou

sonetir reagujících na českou politickou situaci ke konci století .EÍlosy

v potlšti (1890) patŤí k básníkor,^jm neivfznamnějším proievťtm v tomto

žánÍu.
Pčestože Vrchlického epika svjm látkovÍm bohatstvím, myšlenkov m

vzepětím a patetichÍm slohem velmi silně zapťrsobila na své současníky'

nejvlastněiší a dodnes také nejživotnější složkou básníkova díla zÍrstala

lyrika. V raném období v ď mají pňevahu intiEní milostná vyznání vyvo-

laná nejprve citovfm vztahem a pak i soužitím s L. Podlipskou. Právě zde

Vrchlickf nejbezprosďedněii vyiádňil touhu po plném citovém i smyslovém

vyžití jedince a zároveĎ i prahnutí po ideálu. I v této intimní rovině mu

iáeatem byl antickÝ soulad ducba a těla, což ostatně pfipomínají i četné

reininiscence na Ťeckou i Ťimskou mytologii..Láska vyjádiená zpÍvu s ne-

všední a někdy až provokuiící smyslovou konkrétností a se silnlm erotic-

kfm vznětem je zároveĎ apostrofována iako sestra poezie; v tomto spoiení
jsou ostavovány iako jediné hodnoty schopné povznést iedince nad utili-

ie'oi 
"ai*y 

soudobé měšťácké společnosti (Ekloey a pisně, l8$O;-Dojmy

c, rozlnary, |880; Poutí k Etdortidu, 1882; Hud.ba ts duši, L8863 Čarorsn

zahrada,- L888; Dni a noci, 1889). Pozděii však i do této lyriky zaďrnaií
pronikai trpké, bolesmé tÓny (Hofkd jtidra, 1889; Ě morta, 1889)' iež ristí

v sebezkumnou analytickou poezii z ridobí krize básníkova manželského

soužití (okna o bouii, |894i Pisně poutnika' 1895).
Okna zl bouži jsoll intirnni zpověď z milostného zklamání, avšak zároveĎ

i svědectvím zápasu za znovunabytí ztracené rovnováhy, boje s bolestí

a rczignaci, Srážejí sc tu ostie protichťrdné pocity a nálady: zklamání s no-

vou nadějí, snaha dosáhnout citového klidu s touhou po ,,troše lásky..,

rezignace na vlastnl práci s piívalem novlch tvťrrčích podnětťr. Tato proti-
kladnost silně dramatizuje sbirku a zároveř, vyvolává nebjvalé oproště',i
vftazu' jež pokračuje i v následující knize lytíky Pímě poutníka' kde se na
slohovém zjednodušení podílí také písůová forma.

Intimď lyrika piesahuje i do sbírek, které iioak ptovázÍ risilí zvládnout
rozmanité strofické tvary a v nicM zpravidla pňevládá lyrika pŤírodní;
s rozmanitostí kultivovanj'ch básnickfch forem se Vrchlickf blíŽe seznámil
v románskj'ch literaturách (sonet, ritornel, rondel, rondÓ, villonská balada,
balata, rispet' sestina) a v literaturách orientáInÍch (gazel). Zvláště sbírky
Dojmy a roz?nary (1880), Hudba o iluši (1886), Ztatll prach (L887), Moje
sondta (|893) a tči knihy Sonet sa|not fe (1885' 189l, 1896) znamenaií
vnistění básníkovy schopnosti vžít se do traďce cizí literaturn korifronio-
vat ji s domácí literaturou a najít pro každf veršoq ritvar odpovídající
námětovou oblast, citovou atmosféru a nakonec i virtuÓznÍ vyjádčení.

Lyrické dílo zawšil Vrchlickf jásavfm hymnerr Strom žfuota (l9O9)
a Mečem Damokloolm (posmrtně 1913), knÍžkou neklidu, zkosti a tušení
blížícÍ se katasuofy. Strom žíoota tonlád| titulnÍ metaforu z poezie ame-
rického básďka ! alta !7hitmana do několika oddilťr (Co tktsí zl kofenech,
Co sni zs lwluzích, Co zní zl koruně, Spadalé listí), v nichž je podužena pro-
měnlivost a nekonečnost života; v jeho koloběhu nabjvá teprve pravého
smyslu i život jedince. Tuto panteistickou oslavu pŤírody i člověka dowšuje
básníkťtv ďk za dar života, za moŽnost woňit a milovat; v posledním oddíle
Česhé krajiny se tato životní harmonie navíc symbolicky spojuje s citovjm
vyznáním vztahu k rodné zemi.

Meč Danokl o vzrikl těsně pňed vypuknutím básníkovy choroby a iejí
piedtucha woťí tematickou osnovu sbírky: Vrchlickf pro ni hledá stále
nové vyjáďení.a nakonec je na|ézá v meči Damoklově, synrbolu tragéďe,
která mťrže nastat kaŽdí/m okamžikem. Na toto téma pak Vrchlickf píše
několik riděsnfch' temnj'ch básní, plnfch bezvfchodného zoufalswí.
Tragické tÓny Meče Damoklova uzaviely trrťrrčí dráhu básníka, kterf ve
své lyrice obsáhl nejširší stupnici lidskfc*r citir od vrcholného opojení
štěstím až k momentťrm zoufalé beznaděje.

Vrchlického pťrvodní produkci provázela od počátku i piekladatelská
činnost; nejednou také pňekládané ďlo posloužilo jako bezprosďední
inspirace k vlastní tvorbě. Vrchlickf pňekládal klasickou i soudobou světo-
vou poezii, celkem z 18 národních literatur. fudil se pÍitom jak potňebami
české [teratury, tak vlastními áIibami, které ho brientovďy zejména na
románské literatury (Hugo, Vigrry' Leconte de Lisle, Baudelaire, Rostand,
Dante Alighieri, Petrarca, Ariosto, Tasso, Carducci, Leopardi, CalderÓn,
Cam6es). Z ostatních literatur pňekládal jen díla zásadního vjznamu
(Shakespeare, Shelle5 Goethe, Schiller, Mickiewicz, PetÓfi, s 

'hitman,

Aškerc). Pťeklady provázel literárními stuďemi a eseji (Bdszické profily
francouzské, 1887; Studie a poilobizny, L892, aj.). Tyto práce Vrchlického
souvisely s jeho pťrsobením na univerzitě a ovšem i s jeho aktivitou kritic-
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pňíběh židovského revolučního vťrdce, jenž zuoskotává pro nepochopení
okolního světa i pro vlastni vniďní rozpoÍnost a nerozhodnost' ie již cele
prostoupena skepsí, iíž také poďéhal básník na sklonku 90. let.

Součástí epopeje jsou i díla opírající se o české látky: první svazek Mllttt
(1879, obsahující skladby Šdrha, Legenda o svatém Prokopu a Kňíž Bože-
těchŮn) a Selské balady (|885). Zv|áště Legendou o $atém Prokopu, v niž
zpracoval pověst o za|oženi slovanského Sázavského kláštera a o vyhnání
německ!'ch mnichťr z Čectro vyhověl Vrchlickf i vlzvám kritiky, aby se
obrátil k česklm tématťm. Kiiž Božetěchúv lž opět směčuje pies českou
látku k tématu všelidskému: k vÍče v sílu lidského pozrrání, jež piekoná
všechna nepiátelství i války.

Selské batd1l čerpajÍ látku ze 16. aŽ 18. století' z doby selskj'ch boďí.
Vrchlickf zachycu|e zpraviďa mezní situace, zrod nebo uagick! závět
těchto povstání, jejichž vťrdcové (neičastěji autentické historické postavy)
hynou panskou mocí. Sbírka obsahuje rťrzné žánry: veďe bďady i píserl
nebo elegii a také ritvary, v nichž básník navazuie na lidová barokní sklá-
dání, na tzv. selské otčenáše a selská kázání. SvÍm silnÍm protifeudá|ním
patosem i vztahem k lidové poezii pčekrafují Selské bďady uŽ rámec epo-
peje a blíží se k Vrchlického časové a politické lyrice. Spolu se sbírkou
sonetÍr reagujících na českou politickou situaci ke konci století čílasy
a pouši (1890) patťí k básníkovjm nejvfznamnějším projevttm v tomto
žánÍu.

Pčestože Vrchlického epika svjm látkovÍm bohatstvím, myšlenkovjm
vzepětím a patetick1im slohem velmi silně.zaptrsobila na své současníky'
nejvlastnější a dodnes také nejŽivotněiší složkou básníkova díla zÍrstala
lyrika. V raném období v ď mají pčevahu intimní milostná vyznání vyvo-
laná nejprve citoqim vztahem a pak i soužitírn s L. Podlipskou. Právě zde
Vrchlickf nejbezprosďedněji vyiádňil touhu po plném citovém i smyslovém
vyžití jedince a zároveů i prahnutí po ideálu. I v této iotimnl rovině mu
ideáem byl antickÍ soulad ducha a těla, což ostatně piipomÍnají i četné
rebiniscence na ieckcu i Ťímskou mytologii..Láska vyiáďená zpryu s ne.
všední a někdy až provokující smyslovou konkrétností a se siln1frn erotic-
kjm vznětem je zároveů apostrofována jako sestra poezie; v tomto spojeni
jsou oslavovány jako jediné hodnoty schopné povznést jedince nad utili-
tbn| zájmy soudobé měšťácké společnosti (Eklogy a písně, L8803 Dojmy
a rozŮ.ary, t88o; Pouti k Eldorádu, L882; Hudba zl d.uši, L886i Čarovnti
zahrada,1888; Dzi a nbci, 1889). Později však i do této lyriky začínají
pronikat trpké, bolestné tÓny (HoŤkd jtidra, 1889; Ě morta, 1889), jeŽ ristí
v sebezkumnou analytickou poezii z ťrdobí krize básníkova manželského
soužiti (okna a bouii,189\ Pisně 1loutnika, 1895).

Okna v bouži jsou intimní zpověď z milostného zklamání, avšak zároverl
i svědectvím zápasu za znovunabytí ztracené rovnováhy, boje s bolestí
a rezignacl. SráŽejí se tu ostÍe protichťldné pocity a nálady: zklamáni s no.
vou nadějí, snaha dosáhnout citového klidu s touhou po ,,troše lásky..,

rezignace na vlastní práci s pÍívalem novj'ch tvťučích podnětťr. Tato proti-
kladnost silně dramatizuje sbírku a zároveú, vyvolává nebjvalé op.Áste'.i
vjtazu, jež pokračuje i v následující knize lyt*y Píně poutníka, káe se na
slohovém zjednodušení podílí také písĎová forma.

IntimnÍ lyrika piesahuje i do sbírek, které iinak ptovázl risilí zvládnout
rozrnanité strofické ritvary a v nichž zpraviďa pčevtádá lyrika pihodní;
s rozmanitostÍ kultivovanj'ch básniclcfch foreut se Vrchlickf blíže seznámit
v románskfch literaturách (sonet, ritornel, rondel, rondÓ, villonská balada,
balata, rispet, sestina) a v literaturách orientálnÍch (gazel). Zvláště sbÍrkv
Dojmy a roz?|'ary) (1880), Hudba r: duši (|886), Zlatll prach (L887), Moje
sondta (|893) a tči knihy Sonet sanotáŤe (1885, l89l, 1896) znarn6qgií
vyistění básníkovy schopnosti vžít se do traďce cizí litentury, konfronto-
vat ji s domácí literaturou a najít pro každf veršovj'ritvar odpovídající
námětovou oblast' citovou atrrrosféru a nakonec i virttrÓzní vyjáďení.

Lyrické dílo zawšil Vrchlickf jásavlm hymnem Strom žh:ota (I9O9)
a Mečem Damoklozlllm (posmrtně 1913), knÍžkou neklidu, rizkosti a tušení
bližící se katastrofy. Strom žioota tozvádl titulnÍ metďoru z poezie arne-
rického básďka !7alta s hitmana do několika oddílťr (Co thtlí o kožmech,
Co mi g haluzích, Co zní v koruně, Spadalé tistí), v nichž je podtržena pro-
rněnlivost a nekonečnost života; v jeho koloběhu nabfvá teprve pravého
smyslu i život jedince. Tuto panteistickou oslavu pňírody i člověka dovršuje
básníkŮv ďk za dar života, za moŽnost woÍit a milovat; v posledním oddfle
Česhé hrajiny se tato ávotní harmonie navíc symbolicky spoiuje s citovjm
yyzn,(n{Írl vztahu k rodné zemi.

Meč Damohl g vznikl těsně pied vypuknutlm básníkovy choroby a jeiÍ
pňedtucha woťí terrratickou osnovu sbírky: Vrchlickf pro ni hledá stále
nové vyjáďení a nakonec je na|ézá v meěi Damoklově, synrbolu tragéďe,
která mťrže nastat kaŽdÝm okamžikem. Na toto téma pak Vrchlickf píše
několik riděsnfch' temnfch básď, plnfch bezvfchodného zoufalswí.
Tragické tÓny Meče Damoklova uzavčely tvÍrrčí dráhu básďka, kterf ve
své lyrice obsáhl nejširšÍ stupnici lidskfch citír od vrcholného opojení
štěstím až k momentťrm zoufďé beznaděje.

Vrchlického pťrvodní produkci provázela od počátku i pÍekladatelská
činnost; nejednou také piekládané dílo posloužilo jako bezprostÍední
inspirace k vlastní tvorbě. Vrchlickf pÍekládal klasickou i soudobou světo-
vou poezii, celkem z 18 národních literatur. fudil se pfitom jak potčebami
české literatury, tak vlastními zálibami, které ho orientovaly zejména na
románské literatuy (Hugo, Vigny, Leconte de Lisle, Baudelaire, Rostand,
Dante Alighieri, Petrarca, Ariosto, Tasso, Carducci, Leopardi, CalderÓn,
Cam6es). z ostatních literatur pŤektádal ien díla zásadního dznamu
(Shakespeare, Shelley, Goethe, Schiller, Mickiewicz, Pet.Ófi, ! 

.hitman,

Aškerc). Pčeklady provázel literárními studiemi a eseji (Bdsaické profily
francouzské, 1887; Studie a podobizny, |892, aj.). Tyto práce Vrchlického
souvisely s jeho pťrsobenim na univerzitě a ovšem i s ieho aktivitou kritic-
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kou, která se projevila zvláště ďvadelním referentstvím ve staročeskj'clr
denících Pokrok a Hlas národa a literární kritikou v Sládkově Lumíru.
Živ! vztah prokázal Vrchlickf také k hodnotám starší české literatury.

Vrchlického prÓza stojí jen na okraji ieho tvorby. skládá se z několika
knih povídek a črt a z pesimistického romiínu Loutky (1908). Název tu
symbolizuie pojetí člověka' jehoŽ mechanické pohyby čidí jakási tajemná
ruka.

Mnohem závažnějši role pňipadla Vrchlického dramatickému dílu' jež
začal psát v době otevieni Národního divadla. Bylo piirozené' že virdčí
pčedstavitel národní literatury se pokusí i o reprezentativní dilo pro nově
vzniklou první českou scénu. I v dramatu Vrchlickf dosáhl značného roz-
pětí Žárovébo a tematického. Psal tragédie, činohry, proverby i veselobry,
a to veršem i prÓzou; láttově obsáhl takŤka celou histoÍií, zpracováva|
antické motivy' čerpal z ťenesance' z nejstarších českfch dějin' ze 14.
i 17. století, a|e i ze současnosti. Tuto širokou rozlohu sjednocuie lyrickÝ
prvek, kter1i zpraviďa v básníkovj'ch divadelních brách pievážil nad prv-
kem dramatickjm. Dělo se tak do znabé míÍy v souladu s básníkovou
intencí vnést na jeviště - trpící pčízenností dosavadních romantickj'ch
dramat a plytkosti konverzačních veseloher - poezii a prostiedníctvím
básnického obrazu, fantazie a wipu povznést české drama. To se však
Vrchlickému poměrně dobŤe daŤilo jen ve veselohrách, kde vtipn nápad
zpravidla vystačil na vytvočení dějové osnovy a poskytl mu možnost v čadě
zápletek Íozpoutat hru fantazie; děiištěm komeďí se staly starověké Atény
(V sudu Diogenooě, prem' 1883), papežskf dvirr v Avignoně (Soud lásky,
1885) i hrad Karla IV. (Noc na Karlštejně, prem' 1884). Méně uspěl autor
v dílech, která vyžadovala náročnější koncepční risilí' ať už šlo o dramata
z českfch dějin' v nichž zpracoval tradiční české literární téma srážky
pohanství s kŤesťanstvim (trilogie Drahomíra, prem. 1882; Bratii' |889;
Knižata, 1903)' nebo z antiky (Smrt Odyssea, prem. 1882). Vj,jimku tvoŤí
dramatická trilogie Hippodamie (Ndmluzly Pelopoz1;t, L889; Smir Tantalúv,
L89L; Smrt Hippodamie' 189l)' iež se stala podkladem pro scénickf me-
lodram Zderlka Fibicha.

Vfjimečnost Vrchlického zievu v české literatďe piitahovala od počátku
zájem kritiky, která usilovala vyrovnat se s ieho tvorbou' Prvni vlna zasáhla
jiŽ rané dílo. }eho zesílená subjektivita azejména volba cizích látek pňiměly
mluvčí konzervativních moravskj'ch literárních kruhťr a kritiky kolem časo-
pisu Osvěta k tomu, že obviĚovali Vrcblického z pňehližení potieb národ-
ního života. Druh1i, ještě silnější kritickf nápor zasáhl básníkovo dílo
v pritběhu 90. let; piedmětem kritiky se stala sama metoda a styl básnÍkovy
tvorby. Snaha obsáhnout co největší tematickou i formální šíii spolu s leh-
kostí inspiraca a se schopností piizpťrsobit se neirťrznějším cizím podnětirm
vedla totiž Vlqblického k vytváŤení určitfch konvencí. Zprvu obievné
postupy ztrácely na své prťrboinosti a měnily se v básnická klišé, která
rozmělilována ještě iadami básníkovj'ch pokračovatelir, tzv. epigontr, stala
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se brzdou pfi hledání rrovlch možností básnické tvorby' T.ak to alespoĎ
pociéovala rnladá kritika 90. let, která obviriovala Vrchlického dílo z eklek-
ticísmu, z nedostatku vnitíní pravdivosti a jednotného, uceleného názoru
na svět. A tak došlo k tomu, Že básnik, kterf svou pŤedcházeiici tvorbou
a sr'1frni pčekiady neivice piipravil pťrdu pro nástup mlad ch, v rozhodují-
cích chvílích se s mlad';irni razcházi a hájí proti nim pŤedstavy o umění jako
naplĚování ideálu krásy' tedy pojetí, které bylo pťrvodně namíčeno proti
vládnouci měšéácké společnosti. Avšak již následující mladá generace,
básníci St. K. Neumann, FráĚa Šrámek a po nich dalši až k autortrm sou-
časn m dovedli rozlišit živé, ttva|é hodrroty Vrchlického smyslovosti
a lyričnosti od dobov ch konvencí a šablon a naiít si tvúrčí vztah k básníko-
vu dílu, oceĚuiíce pňitom mimoňádnost jeho zjevu v české poezii 19. století.

Zikmund Winter
/r846-t9r2/

Hístorickf spisovate| se zál ibou v kulturně historickém obrázku,
se smyslem pro všednodennost dějín, pro |idskou vášeř, pro
konÍ|ikty iedince s dobou; umělec životního paradoxu
a tragické ironie.

Narodil se 27. |2. 1846 v rodině zvoníka na Starém Městě v Praze.
Vystudoval Akademické gymnázium a filozofickou fakultu. Jak<l stiedoškol-
skjz profesor historie pťrsobil v Pardubicích, v Rakovníce (1874-1884)
a v Praze' osudem se mu stal rakovnicky archív. Zasvěti| ho do minulého
života nevelkého venkovského města, podporoval a rozvíjel ieho zájem
(probuzenj' na univerzitě V. V. Tomkem) o poznávání toho, jak lidé v mi-
nulosti bydlili, iak se odívali, vzdělávali, iak cestovali, čím se živili, jak se
bavili' hádali, soudili. Nejcennější fondy rakovnického archívu jsou ze
15, a |7, století' a to ie také doba, v níž se zabyďil !7inter historik a histo.
rick1| belctrista. ].)rašné pťostiedí archívťr v Rakovníku a v Praze vyvolalo
rr něho krčni nernoc, která mu pozděii bránila v pramenném studiu.
Časc'ra mu nedovcllclvala ani učastrrit se t:idenních piátelsk ch schirzek,
pii nichž se !7inter uplatr\oval jako skvěi!- společník se smyslem pro
humor a prc sebeironii. Měi pčátele a ctitele v generaci mladší i nelmladší
(napť. J. S" Machara' O. "Iheera). Nicméně v základním generačním sporu
se piiiazoi'al k Vrchlickému a k Jiráskovi (s rrirni, s K. V. Raisern a s M. A.
Šimačkem sedal od r. 1900 v redakci časopisu Zaon). Pojeti;m děiin a člo-
věka v nich, zpťrsobem práce s archíl'ním materiálem a s jazykem stál ovšem
iinde než jeho piítel A. Jirásek, bliž n.loďerním snahám počátku století.
Ze,nŤe| |Ž' 6. I9l2 v bavorsk.ích |áznich Reichenhall,
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kou, která se projevila zvláště divadelním referentstvím ve staročeskfch
denících Pokrok a Hlas národa a literární kritikou v Sládkově Lumíru.
Živ! vztah prokázal Vrchlickf také k hodnotám starší české literatury.

Vrchlického prÓza stojí jen na okraji jeho tvorby. skládá se z několika
knih povídek a črt a z pesimistického románu Loutky (1908). Název tu
symbolizuie pojetí člověka, jehoŽ mechanické pohyby ňídí iakási taiemná
ruka.

Mnohem závažnějši role piipadla Vrchlického dramatickému dílu, iež
začal psát v době otevňení Národního divadla. Bylo piirozené' Že virdčí
piedstavitel národní literatury se pokusí i o reprezentativní dílo pro nově
vzniklou prvni českou scénu. I v draeatu Vrchlickf dosáhl značného roz.
pětí žánrového a tematického. Psal tragédie, činohry, proverby i veselobry,
a to veršem i prÓzou; látkově obsábl takŤka celou historii, zpracovával
antické motivy' četpa| z renesance' z neistarších českfch děiin' ze 14.
i 1?. století, a|e i ze současnosti. Tuto širokou rozlohu sjednocuie lyrickf
prvek, kter'' zpraviďa v básnftovj'ch divadelních hrách pieváŽil nad prv-
kem dramatickjm. Dělo se tak do zlačr'é miry v souladu s básníkovou
intencí vnést na jeviště - trpící pŤízemností dosavadních romantickjlch
dramat a plytkostí konverzačrrich veseloher - poezii a pťostťednictvím
básnického obrazu, fantazie a vtipu povznést české drama. To se však
Vrchlickému poměrně dobie daiilo jen ve veselohrách, kde vtipnf nápad
zpravidla vystačil na vytvoŤení děiové osnovy a poskytl mu možnost v Ťadě
zápletek rozpoutat hru fantazie; dějištěm komedií se staly starověké Atény
(V sudu Diogenouě, prem. 1883), papežskj' dvťrr v Avignoně (Soud ldsky,
1885) i hrad Karla IV. (Noc na Karlštejně, prem' 1884). Méně uspěl autor
v dilech, která vyžadovala náročněiší koncepční risilí' ať už šlo o dramata
z česk1i'ch dějin' v nichž zpracoval tradičrrí české literfuní téma srážky
pohanství s kčesťanstvím (trilogie Drahomira, prem. 1882; Bratii' L889.,
Knížata, 1903)' nebo z antiky (Smrt odyssea, prem. 1882). Ví/iimku tvoií
dramatická trilogie Hippodamie (N mluay Pelopooyt, t889; Smir Tantalťlo'
L89|; Smrt Hippodamie, 189l)' iež se stala podkladem pro scénick1i me-
lodram Zderlka Fibicha.

Vfjimečnost Vrchlického zjevu v české literatuče pĚitahovala od počátku
zájem kritiky, která usilovala vyrovnat se s jeho tvorbou. První vlna zasáhla
již runé dílo. Jeho zesílená subiektivita a zeiména volba cizích látek pŤiměly
mluvčí konzervativních moravsk!.ch literárních kruh{r a kritiky kolem časo-
pisu Osvěta k tomu, Že obvirlovali Vrchlickélro z pŤehlíŽení potÍeb národ-
ního Života. Druhí/' ještě silnější kritickf nápor zasáhl básníkovo dílo
v prírběhu 90. let; pŤedmětem kritiky se stala sama metoda a styl básníkovy
tvorby. Snaha obsáhnout co největší tematickou i formální šíii spolu s leh-
kostí inspiracďa se schopností pťizpťrsobit se neirťrznějším cizím podnětťrm
vedla totiŽ \y\eblického k vyváčení určitfch konvencí. Zprvu objevné
postupy ztrácely na své prťrbojnosti a měnily se v básnická klišé' která
rozměliiována ieště iadami básníkovj,ch pokťačovatelŮ, tzv. epigonťr, stala
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se brzdr:u pťi hledání riovjlch možnosti básrrické tvoÍby. T.ak to alespoĎ
pociťovala nrladá kritika 90. let, která obviťrovala Vrchlického dílo z eklek-
ticismu, z nedostatku vnitíní pravdivosti a jednotného, uceleného názoru
na svět' A tak došlo k tomu, že básník, ktery svou pŤedcházející tvorbou
a sv mi piekiady neivíce piipravil pťldu pro nástup mlad1y..ch, v rozhoduií-
cích chvílích se s mlad,1imi rozcllázi a hájí proti nim pŤedstavy o umění jako
naplóování ideálu krásy, tedy pojetí, lteré bylo pťrvodně namíŤeno proti
vládnoucí měšéácké společnosti' Avšak již následující mladá generace,
básníci St. K. Neumann, FráĎa Šrrímek a po nich další až k autorirm sou-
časn;fm dovedli rozlišit živé, trvalé hodrroty Vrchlického smyslovosti
a lyričnosti od doboqfch konvencí a šablon a najít si tvrirčí vztah k básniko-
vu dílu, oceĚujíce piitom mimoiádnost jeho zievu v české poezii l9. stoletÍ.

Zikmund Winter
i 7846-r912/

Historickf spisovatg| se zál ibou v kulturně historickém obrázku,
se smyslem pro všednodennost děj in, pro l idskou vášeř, pro
koníl ikty jedince s dobou; umělec životního paradoxu
a tragické ironie.

Narodil se27. |2, 1846 v rodině zvoníka na Starém Městě v Praze.
Vystudoval Akademické gymnázium a filozofickou fakultu. Jako stiedoško!-
sk;i profesor historie pirsobil v Pardubicích, v Rakovníce (1874-1884)
a v Praze' Osuclern se mu stal rakovnick1f archív. Zasvéti| ho do mírrulého
života nevelkého r'enkovského města, podporor'al a rozvijel jeho zájem
(probuzen na i.miverzité V. V' Tomkem) o poznáváni toho, jak lidé v mi-
nulosti bydliii, jak se odívali, vzdělávali, jak cestovali, čím se živili, iak se
bavili' hádali, soudili' Nejcennější fondy rakovnického archívu isou ze
16, a |7' století, a to je také doba, v níž se zabydlil winter historik a histo-
ricky lrelctrista' lrrašné prostťedi archívťr v Rakovníku a v Fraze vyvolalo
tr něho krčrrí nernoc, která rnu později bránila v pramenném studiu.
Cascro mu nedovolcrvala arri učastnit se tydennich pňátelskjlch schtrzek,
pči nichž Se s7inter uplatrioval jako skvěl1!- společník se smyslem pro
humor a pro sebeironii. Měl piátele a ctitele v generaci mladší i nejmladší
(napi. J. S. N{achara, o. .|heera). 

Nicméně v základním generačním sporu
se pčiňazoval k Vrchlickému a k Jiráskovi (s nirni, s K' V. Raisem a s M" A,
Šimáčkem sedal od r. 1900 v redakci časopisu Zuon). Pojetim děiin a člo.
věka v nich, zprisobem práce s archívním materiálem a s jazykem stál ovšem
iinde než iehtl pŤítel A. Jirásek, blíŽ raoderním snahám počátku století.
Ze.nňel 12. 6, |9|2 v bavorskÝch láznich Reichenhail'
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PilnÝm aÍchívnim v zkumen sledoval !|tinter cíle vědeckého i popu-

larizačního po7nání. Ve stuďích o jednotlivfch stránkách dávného Života
uplatĎovď prvky beletristické (Z měšťanské gětniď staro&ioné, L882;
Zač bylo žioobytí za staroddvno' 1888; Zlatd iloba měst česk"ltch, L9|3).
osudy drobnfch liď zkratkovitě z.aznarrrcaávď i v obsáhlfch monogra-
fiích' které vynikají věcnou poučeností a rizkostlivou neosobností (Žloor
círketlnl v Čechdch,1895-96; O žívotě na aysokllch škotdch pražskllch knihy
dooje, t899; Dějiny Ťemesel a obchodu zl Čechá.ch ae 14. a 15. stoleti, |906).
Pojetím historie jako vědy popisně faktografické' zaujetín pro všednoden-
nost minulosti a nedťrvěrou v teoretickou rivahu se Vinter ocítal v napětí
s historikem Jaroslavem Gollem a s jeho školou, která klaďa dťrraz na
problémovou a metodologickou stránku ve vfkladu dějin.

Archívy byly ie4inečnou inspirací pro !7intra beletristu. V ranfch prÓ-
zách pňino odkrlvď svťrj vaah k historickj'm pramenťrm, používal citátťr
z nich a své obrázky podával tak, aby bylo zjevné, iak vyprávěč ze zlorrko-
vitfch dokumentťr shledává, sestavuie a dotváŤi pťrvor|ní dějové souvislosti
(Starobylé obr zky z Rahoonicka, 1886-88; Pražské obr zky, L893).
Hlavní postava povídky Nezbednj, bakakii (č. 1883) je málem zasuta v rrnož-
ství epizoďckj'ch figur' pčíběhťr' informací a citátu, které skládají pestie
rozmarn; obraz dobodch poměrťr. Bakďái Pička, mladík lehkomyslnj''
tlochu ubohf a směšnj'' vyztaje na rakovnické měšéany. Když zjisti, že za
něho hledají do školy náhradu, odchází sím se svjmi žáky do Prahy a tam
posléze zakowí jako rispěšnf advokát. Také v dalších prÓách uplatrlovat
!7inter bohatswí dobového koloritu tak, aby současně poučoval a bavil.

Ve wcholném tv rčím období rozvirrul psychologickou charakteristiku
postav - napěti mezi jednánírrr a chtěním, mezi zevnějškem a nitrem člo-
věka' kter'.il se ocítá v konfliktu se sq|lm prostčedím i se svjm určenín.
V povídce Kr tkll jeho wět (č. 1901) piijlmá Jan Tňebenickj' místo učitel-
ského pomocníka v t'nské škole s pŤedsevzetim co nejďíve dostudovat.
Jeho naďízenf Marchio Žutslrg ho však vtáhne do své milostné ptetky
s vdanou ženou, aby se jím kryl. Zamilovanf' dtrvěňivf mladík chce odvrátit
neštěstí od zbožůované Marry Bogn.arové, která klame svého muže se
správcem tÝnské školy. Intrikami milenecké dvoiice a svj'm neobratnfm
počlnán|m obrátí na sebe Žfulivost pcdváděného manžela a je od něho
smnelně zraněn. Nejtajnější myšlenky a city tana Tčebenického prozrazují
jeho samomluvy; nad nimi ovšem pčevažují věcně zpodobené situace, po-
stavičky' iotrikn společenské zábavy. PŤi nich se setkávají a sďetáváií
lidé vzdáleď sobě a naprosto cizí mladíkovi, kterj' píišel z venkova do
Prahy s velkjmi nadějemi a s touhou prosaďt se ve vzdělaneckfch kruzích,
a zatlm byl zmďen tidmi žijícími v zajetlsqfch smyslťr.

Také dďší Vintrovy novely prostupuje obdobná ironie. Nepoměr
mezi cílem, lrter postava sleduje, a Í\ezi jeho vj,sledkem vyznívá někdy
směšně, častěji smutně. V humoresce V pasti (1904) rychtáč Vaněk tak
dlouho dohlíží na počestnost svťrdné a veselé vdovičky, až ho podčízení
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najdou pod jeií postelí, aonza to zaplatí celou svou }gí|ni kariérou, na ďž
si nemálo zakládal. Hrdinka Voiačky (1902) se vzpírá dělu vojenské žerr-
štiny. KdyŽ ii ieií zbožůovanf muž Lorenc Hoff prodá, aby mohl odeiít
z atmády a usadit se jako bezrihonnÝ měšťan v Praze na Starém Městě,
volí nakonec smrt. Ironií Životního běhu je postiŽen voják' kter! něžnou
Ženu Hoffovu koupil, protoŽe se mu líbila, zatímco v blahobytu žije muŽ,
kterÝ ji zrádně prodal. Podobnj tÍpce ironickf konec má také rozsáhleiší
novelistická skladba Rozina sebranec (1903). První a rozhodující viník

zmaru krásného děvčete, které vyrostlo jako sirotek v praŽském klášteňe

sv. Anežky a celou bytostí piilnulo k mladému Vlachovi, uteče domťr do

Itálie. A ještě pak opuštěnou Rozinu z dálky utazi vzkazem' v němž ji

odmítá pto její neznámj'ptrvod. Rozina se odhodlá mstít svou zbrzenou
lásku. Svoluje k manželstvÍ se starším zednickjn mistrem Karfem a tobo
pak klame, mučí jebo i sebe. Smrt na rítěku najde riHadnÝ walr' kterého si

na nevěrnou a utrápenou Rozinu, unrírající s hoikou myšlenkou na opuště-

nou dcerku, zjedná její muž. on sám vyvázne bez tÍestu. Řeholďci a prosďe-

dí ve staroanežském klášteie piedstavují protěišek postav' jejicM životy'

činy i pčeěiny určuje neovládnutelná vášeů' cit, instinkt. Svou lidumilností'
shovívavjm chápáním všeho lidského včetně milostné vášně mohou kláš-
terď kněží mírnit tidské ponížení a bídu i dušermí trÝzed ne jim ovšem

zabraĎovat.
To, co pňicházÍ od děitl historickÝcb projevuje u Vintra schopnost

komplikovat děje a osudy soukromé. Trintrťrv člověk mÍrže pŤihlÍžet aktům
veké po[tiky, mťrže iim sloužit i posluhovat, ďe nakonec se strute nevolnou
jejich ougti. Voják Dupák v povídce Proti pdtz:btt (č. 1901) opustÍ pravidď-

nÝ žold v císďské armádě a pčichází r. 1608 do Prahy s pÍedstavou' že

vstoupí do českého voiska, které zvedne zbtai' zs' náboženskou svobodu.
Svjrm- bezelstně otevienjn vystupovánlm na sebe pošwe nejprv veokova-

nv, pak pražskf ,,sněm.. žebrákrl a posléze ho pražští měštané dají vsaďt

do vězeď jako buŤiče. Zkušenf voiák s duší dítěte a s jednánin rytíÍe kráčí

na popravu bos - sv mi botami zap|ati| ve vězení iíďo pro cbudou ženu.

Konflitt ied,ince a doby sleduje také jedinÝ VirntrÍrv tomál Mistr

Kampanus (č. 1906-07). Podává obsáh$ obraz poměr& na Karlově uni-

verzitě kolem r. 1620. v rivodní části qmiká svéráznf ptrvab studentského
života i běŽné a souklomé starosti vysokoškolskfch mistrťr v letech pied

Bílou horou. Jan Kampanus Vodůanslcf tu vysťupuie iako laskavÍ i nároč-

nj'učitel, jemnf člověk a nešťastnj'muž, jehož manŽelské štěstí aičila smrt

mladé Ženy, a on se tím víc oddal svému poslání na univerzitě. Poměmě
rozsáhlá ťrvodní část téŽ naznafuje, ko[k malicherné ješitnosti a zášti čekďo

na piíležitost pomstít se na ryzím, citově založeném člověku Kampanovi.

Jiťí Mollerus, lehkovážnf a línf mluvka prahnoucí po pomstě ?A znemož-

něnou kariéru, vstoupí do sluŽeb pobělohorskfch držitelťr Čech, kteÍí

zbavují Karlovo učení jeho autonomie a pŤeváděií je do rukou jezuitťt.

Rektor Kampanus piistupuje na rťrzné kompromisy, ve snaze zachránit
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Pilnfm archívním vfzkumem sledoval !7irnter cíle vědeckého i popu-

larizačního poznání. Ve studiích o jednotlivfch stránkách dávného života
uplatůoval prvky beletristické (Z měštanské g:ětnici starodávné, L882;
Zač bylo žioofuttí z4 starod(ion*' L888; Zlattí doba měst česk ch, L9!3).
Osudy drobnfch liď zkratkovitě zaznamenával i v obsáhlfch monogra-
fiích' které.-vynikaií věcnou poučeností a rizkostlivou neosobností (Žloor
církezlní v Čech ch,1895-96; O žizlotě na z4lsokllch školdch pražskllch knihy
dooje' 1899; Dějiny femesel a obchadu g Čechtich oe 14. a 15. stotetí, |906).
Pojetím historie jako vědy popisně faktografické, zaujetím pro všednoden-
ngg1 minulogti a nedťrvěrou v teoretickou rivahu se Vinter ocítď v napětí
s historikem Jaroslavem Gollem a s jeho školou, která klaďa dťrraz na
problémovou a metodologickou stránku ve rrÍkladu dějin.

Archívy byly jedinečnou inspirací pro Vintra beletristu. V ranfch prÓ-
ách pčímo odkrlval sv{rj vztah k historick:im pramenťtm, používal citátri
z nich a své obráz.ky podával tak, aby bylo zjevné, jak vyprávěč ze zlomko-
vitfch dokumentťr shledává, sestavuje a dotváčí pirvodní dějové souvislosti
(Starofutlé obtázk3l z Rahwnicka, 1886-88; Pražské obrdzky, |893).
Hlavní postava povídky Neabednll bahaláť (č. 1883) je málem zasuta v mnoŽ-
ství epizoďckfch figu, piíběb ' informací a citátťr, které skládají pestče
rozmarn!' obraz dobovfch poměrťr. Bakatái Pička, mladík lehkomyslnji
trocbu ubohf a směšn1f, vyztaje na rakovnické měšťany. Když zjistt, že za
něho hledají do školy nábradu, odchází sám se svlmi žáky do Prahy a tam
posléze zakotví jako rispěšnf advokát. Také v dalších prÓách uplatrloval
Vinter bohatswí dobového koloritu tak, aby současně poučoval a bavil.

Ve wcholném firťlÍčÍ'n období rozvinul psychologickou charakteristiku
postav - napětí mezi jednáním a chtěním, mezi zevnějškem a nitrern člo-
věka' kter' se ocítá v konfliktu se sr4|lm prosďedím i se svjm určením.
V povídce Krdtkll jeho nět (č. 190l) piijírná Jan Tiebenickf místo učitel-
ského pomocaÍka v tjnské škole s pčedsevzetím co nejďíve dostudovat.
leho nadčízen Marchio Žaas*y ho však vtáhne do své milostné pletky
s vdanou ženou, aby se jím kryl.latni|q'ya , dtrvěfivf rrlaďk chce odvrátit
neštěsti od zbožůované Marry Bogn'arové, která klame svého muže se
správcem tÍnské školy. Intrikami milenecké dvojice a svj'm neobratnj'm
počínáním obrátí na sebe žárlivost pcdváděného manžela a je od něho
smnelně zraněn. Nejtajněiší myšlenky a city Jana Tčebenického ptonazají
jeho samomluvy; nad nimi ovšem pievažují věcně zpodobené situace, po-
stavičkn intriky, společenské zábavy. Pňi nich se setkávají a stÍetavaji
lidé vzdálení sobě a napÍosto cizí mladíkovi, kterj' pňišel z venkova do
Prahy s velbjrni nadějemi a s touhou prosaďt se ve vzdělaneckfch kruzích,
a zatímt byl 'mďen lidrrri Žijíclmi v zajetí svj'ch smyslťr.

Také další Vinuovy novely plosfupuje obdobná ironie. Nepoměr
mezi cílem, kter; postava sleduje, a mezi ieho vj'sledkem lryzn\vá 

"etaysměšně, častěii smutně. V humoresce V pasti (1904) rychtáč Vaněk tak
dlouho dohliŽí na počestnost svťrdné a veselé vdovičky, až ho poďízení
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najdou pod její postelí, aor;-za to zaplatí celou svou uŤerlní kariérou, na níŽ
si nemálo zakládal. Hrdinka Vojačky (1902) se vzpírá ridělu vojenské žen-
štiny. Když ji její zbožůovanf muž Lorenc Hoff prodá, aby mohl odejít
z atmády a usadit se jako bezrihonnj'měšťan v Praze na Starém Městě,
volí nakonec smrt. Ironií životního běbu je postižen voják, kterf něžnou
ženu Hoffovu koupil, protože se mu líbila, zatíínco v blahobytu žije muŽ,
kterÝ ii zrádně prodal. Podobnf trpce ironickj'konec má také rozsáhlejši
novelistická skladba Rozina sebranec (1903). První a rozhodující viník
zmaru krásného děvčete, které vyrostlo jako sirotek v pražském klášteie
sv. AneŽky a celou bytostí pčilnulo k mladému Vlachovi, uteče domťr do
Itálie' A ještě pak opuštěnou Rozinu z dálky urazl vzkazem' v němŽ ji
odmítá pro její neznámf pťrvod. Rozina se odhodlá mstít svou zhtzenou
lásku. Svoluie k manželswí se starším zednickjm misuem Karfem' a toho
pak klame, mučí jeho i sebe. Smrt na ritěku naide rikladnÝ walr' kterého si
na nevěrnou a utÍápenou Rozinu, umírající s hoíkou myšlenkou na opuště-
nou dcerku, zjedná její muž. on sám vyvázne bez trestu. Řeholníci a prosďe-
dí ve staroanežském klášteie pťedstavují ptotějšek postav' jejichž Životy'
činy i pťečiny urfuje neovládnutelná vášed cit, instinkt. Svou lidunilností,
shovívavjm chápáním všeho lidského včemě milostné vášně mohou kláš-
terď kněží mÍrnit lidské poníženÍ a bídu i duševní trfzeĎ, ne jim ovšem
zabraĎovat.

To, co pÍichází od dějfr historickÝcb projevuje u !7intra schopnost
komplikovat děje a osudy soukromé. s7intrťrv člověk múže pÍihlÍžet aktŮm
velké politikn mťrže jim sloužit i posluhovat, ďe nakonec se stane Devol'rou
jeiich obětí. Voják Dupák v povídce Proti pdttbtt (č. 190l) opustí pravidel-
nf žold v cÍsďské armádě a píichází r. 1608 do Prahy s pÍedstavou' Že
vstoupí do českého voiska, které zvedne zbtai za náboženskou svobodu.
Svjm bezelstně otevčenlrn vystupovánÍm na sebe pošwe nejprv venkova-
nY, P* praŽskf ,,sněm.. žebrákri a posléze ho pražští měšťané dají vsaďt
do vězení jako bďiče. ZkušenÝ voják s duší ďtěte a s jednánírn rytíie kráčí
na poptavu bos - svjmi bota-i zaplatil ve vězenÍ jÍďo pro chudou Ženu.

Konflikt jedince a doby sleduje také jedinf 1Vintr&v rcmál Mistr
Kanpanus (č. 1906-07). Podává obsáhlÝ obraz poměr& na Karlově uni-
verzitě kolem r. l620.v rivo4'í části vyniká svéráaf pťrvab studentského
života i běžné a soukromé starosti vysokoškolskfch mistrťr v letech pÍed
Bílou horou. tan Kampanus Vodůanskf tu vystupuie jako laskavÍ i nároč-
nÍ'učitel, jemnf člověk a nešťastnj'muž, jehož manŽelské štěstí z.ičila smrt
mladé Ženy, a on se tím víc oddal svému poslání na univerzitě. Poměrně
rozsáhlá rivodní část též naaafuje, kolik malicherné ješitnosti a ášti čekďo
na pťíležitost pomstít se na ryzím, citově založeném člověku Kampanovi.
Jičí Mollerus, lehkovážnf a línf mluvka prahnouci po pomstě za znemož-
něnou kariéru) vstoupí do služeb pobělohorskfch drŽitelťr Čech, kteií
zbavuií Karlovo učení jeho autonomie a pieváděií je do rukou jezuitťt.
Rektor Kampanus piistupuje na rťrzné kompromisy, ve snaze zachránit
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Karlovu univerzitu jejímu ptrvodnímu určení pčestoupí i ke katolíktrm.
Když si dozná, že nic nezachránil a sebe sama málem zradil, vezrne si
Život.

Vzdálenost mezi titulní postavou a mezi historickjmi ději se ve skladbě
románu projevuje tím, že vfznanné události probíhají bez Kampanovy
tičasti (o bitvě na BíIé hoŤe, obsáhle vypodobněné, se dovídá od věrného
žáka Knobelia) nebo za ieho zděšeného, bezmocného pŤihlÍŽeni, iak je to-
mu pii popravě českfch pántr na Staroměstském náměstí. V románě se
stj'kají' prostupují a stietaií tňi zpťrsoby podání: zptrsob lyricky 'áladorrÍ'
a meditativní, kter1 pŤipomíná mluvu básnickou (neien v samomluvách
básníka Kampana); zpťrsob zpravodajsky neosobní a věcn , jehož objektiv-
nost mívá ironickj'podtext (charakterizuje dějinné akce a jejich oficiálrní
pňedstavitele). TŤetí zpťrsob zosobĎuje Mollerus se svjm projevem stejně
bodrlm jako vutgárně groteskním. V této stylové rozrťrzněnosti i v jisté
kompozi.ční rozptÍ'lenosti díla vyčteme znnmení dobn o niž román pojed-
nává, i té, ke které se obracel.

Osudy Karlovy univerzity i iejího rektora jsou v románě pojaty jako
piíznak národního ridělu po bělohorské porážce,'jako pokus vysvětlit, proč
jejÍ dťrsledky byly tak dďekosáhle pustošivé. !7intruv pohled ie krajně
nesentimentáIÍtí' snaŽí se vystopovat vnitiní slabost Čech pčed Bílou horou
i po ď. Ze slabosti se obviřuje i tiťulnÍ rek románu. Kampanus patií do
gďerie T7introvfch uagickfch postav' které svou mravď pťevahu nad
9[9lím prokazují tím' že ve světě plném protimluvri a nestálosti tÍvaií na
citech, vztazích a myšlenkách, které piijďy jako závazaé hodnoty.

Julius Zeyer
/7 '841-190J-/

Prozaik, epickf l lyrickf brísník a dramatik lumírovské 8enerace.
Hluboké rozčarování soudobfm národním životem ho vedlo
k |iterárním látkám odIehlfch kultur. Y prozaickém i veltovaném
pňepracování těchto látek zpňítomřoval smysl pro krásu a pro
hodnotu absolutně vytyčenfch ideálú. |eho rozsáhlé dí|o, bohaté
v námětech a rozmanité v žánrovjch formách, je proniknuto
čistfmi pÍedstavami o ušlechtilosti a cti, o ryzích citech a hrdinství.

Narodil se 26. 4, 184l v Praze v zámožné patriciiské rodině (otec měl
velk1i' ďevaisk:i závod), v níŽ se udržovďa tradice německo-francouzského
pťrvodu. Jeho stuďa byla zprvrr zaměiena k tomu, aby mohl pŤevzít otcirv
obchod: navštěvoval reálku a krátce praŽskou tecbniku (do r. 186l), ve
Vídni se učil tesďství a podnikl cestu na zkušenou (v r. 1862 navštívil
Německo, Šv1icarsko a Francii). Uchvacovala ho však česká minulost,

poezie staré Prahy a rcmantická četba a postupem času se věnoval pouze
literatuie. Jako mimoiádnÝ posluchač studoval Ý Praze filozofii a starověké
kultury, a jakmile se naskytla pŤiležitost, utíkal z nenáviděného habsbur-
ského .vězení.. a odiíŽděl za svjmi touhami do ciziny; cestoval zavzdě|á-
ním a prací téměč po celé Ewopě. Byl vychovatelem v Rusku (1873
a 1880-81), pobyl ve Švédsku a na Severu, v Německu, v Itálii, odtamtud
se vypravil do Tunisu, navštívil Řecko a Turecko, znovu Francii' pak
Španělsko, Německo a potčeti a počtvrté Rusko. Jinak Žil v Ptaze.' r. 1878
se pňestěhoval z rodného domu v tehdejší Mariánské ulici (v místech ny-
nějších Vrchlického sadťr) do Liboce u obory Hvězda a po tŤech letecb na
Vinohrady. Pčál si však usadit se někde v tichém zákoutí, a pÍoto se odstě.
hoval r. 1887 do Vodrlan a strávil tam dvanáct let (pŤátelsky se st:íkal se
spisovateli o. MokrÍm a F. Heritesem). Roku 1899 se znovu vrátil do
Prahy, kde 29. l. 1901 zemŤel.

Zeyer Íadí se obvykle veďe J. Vrchlického k lumírovcťrm, a to zejména
pro intenzívní kontakt se světovou kulturou, pro zálibu v cizích látkách
a pro ideál krásy, jež má blt nádhernjm protikladem všednosti a stiízlivosti.

Jinak ovšem byl Zeyet ve srovrrání s Vrchlického mnohotvárností, pro-
měnlivostÍ a subjektivností autorem téměň monotÓnním a uzavŤenfm.
Pťrsobil v české literatuie doimem vfiimečnosti. Poznal čemá velká města,
pťrvabné krajiny a staré kultury. Vyhledával a četl dávné a vzdálené pňí-

běhy. Libovď si ve váor!'ch pŤedmětecb a doveď je se znďeckj'm vkusem
popisovat. Tím všÍm oživoval svou fantazii a dával jí volnost, aby zajímavě
a dramaticky osnovala zápletky epickfch děirl a aby tlumočila zklamríní
lidskou pčízemností a národní omezeností, teskné nálady a kŤelrkost odvě-
kj,ch ctností. Z jeho pfíběhťr stále pÍokmitá nostalgie po trvalj'ch hodnotách
jakoby jednou, kdysi zahlédnutj'ch ve snu, ale snad už docela ztracenfch
a nenďezitelnj'ch. Prochází jimi stesk po domově a touha po klidu a ulevné
snmotě i zároveů tÍŽivá potŤeba sdílnosti (dosvědčuje ii několik vydanfch
svazkťr Zeyetovy vynikající korespondence) a bolestivé vnitÍní napětí,
neboť celf ZeyetÍtv život byl poznamenán svárem skepse a víry, rozporem
dychtivosti, jež se nemťrže nasytit světa a kultury, a asketismu prahnoucího
jenom po tom, co má platnost ideální a vnitŤní.

Zeyerova tvorba píedstavuje tedy drarrratickj', rozeklanj', ale těžko
pčístupn a samotáishí' svět. Vzdalovala se od proŽívané reality, od měš.
ťáckého zpúsobu myšlení a cítění. Vyrťrstala z bytostné potÍeby vymanit se
ze soudobého života, kterf je šediq , praktickf a nemá smysl pro vyšši
vzněty ani pro čisté city. Zeyet, povz'nesenjl nad denní spory, nesnažil se
zpodobit okolrrí skutečnost kÍitick''m obrazem ani nevyjadioval sv&j vztah
k životu ve formě subjektivních pocitťr a reakcí. Vysníval si zvláštní svět

s lidmi a vlastnostmi, jež byly jeho době protikladné. Svou touhu po vzne-
šenosti vtěloval nejraději do pčíběhťr, jeiichž základ uŽ piejal hotovj'nebo
které umíséoval do datekého času a prostoťu. Své hrdiny posílal jako )'rytíie
smutné postaw.. opětovně za uhrančivj'm snem' Z jeho nedosažitelnosti
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poezie stafé Prahy a romantická četba a postupem času se věnova! pouze
literatuie. Jako mimoiádnf posluchač studoval v Praze filozofii a starověké
kultury, a jakmile se naskytla pňíležitost, utíkal z nenáviděného habsbur-
ského ,,vězení.. a odjížděl za svjmi touhami do ciziny; cestoval z'avzdě|á-
ním a prací téměč po celé Ewopě. Byl vychovatelem v Rusku (1873

a 1880-81), pobyl ve Švédsku a na Severu, v Německu, v Itálii' odtamtud
se vypravil do Tunisu, navštívil Řecko a Turecko, znovu Francii' pak

Španělsko, Německo a potŤetí a počtvrté Rusko. Jinak žil v Praze: r. 1878
se pňestěhoval z rodného domu v tebdejší Mariánské trlici (v mistech ny-
něiších Vrchlického sadfr) do Liboce u obory Hvězda a po tŤech letech na
Vinohrady. Piál si však usaďt se někde v tichém zákoutí, a proto se odstě-
hoval r. 1887 do Vodrlan a strávil tam dvanáct let (piátelsky se stj'kal se
spisovateli o. Mokrlm a F. Heritesem). Roku 1899 se znovu vrátil do
Prahy, kde 29. 1. 1901 zemčel.

Zeyet šaďi se obvykle veďe J. Vrchlického k lumírovcrim, a to zeiména
pro intenzívní kontakt se světovou kulturou, pro zálibu v cizích látkách
a pro ideál krásy,ježmá bÝt nádhernjm protikladem všednosti a stiízlivosti.

Jinak ovšem by| Zeyet ve srovnání s Vrchlického mnohotvárností, pÍo-

měnlivostí a subjektivností autorem téměŤ monotÓnním a uzavčenfm.
Pirsobil v české literatuie dojmem vÍjimečnosti. Poznal četná velká města'
pťrvabné krajiny a staré kultury. Vyhledávď a četl dávné a vzdálené pií-

běhy. Liboval si ve vácnj'ch piedmětech a doveď ie se zrraleckj'm vkusem
popisovat. Tím vším oživoval svou fantazii a dával jí voloost, aby zajímavě
a dramaticky osnovďa zápletky epickfch dějťr a aby tlumočila zklamání
lidskou piízemrrostí a národní omezeností' teskné nálady a kiehkost odvě-
k:ich ctností. Z jeho pŤíběhťr stále prokmitá nostalgie po trvalj'ch hodnotách
jakoby jednou, kdysi zahlédnutfch ve snu, ale snad už docela ztracen;fch
a nenalezitelnfch. Prochází jimi g1ggk po domově a touba po klidu a ulevné
sÍrmotě i zároveĎ tíživá poďeba sdílnosti (dosvědčuie ji několik vydanfch
svazktr Zeyerovy vynikající korespondence) a bolestivé vnitÍní napětí,

neboť celj' Zeyerťs život byl poznamenán svárem skepse a víry' rozporem
dychtivosti, jež se nemťrŽe nasytit světa a kultury, a asketismu prahnoucího
jenom po tom' co má platnost ideální a vnitiní.

Zeyětova tvorba piedstavuie tedy dramatickj', rozeklanj', ale těžko
pčístupn a samotáŤskÍ'svět. Vzdalovala se od prožívané reďity, od měš-
éáckého zpťrsobu myšlení a cítěď. Vyrirstala z bytostné potieby vymanit se

ze soudobého života, kterf je šedivÍ', praktickÝ a nemá smysl pro vyšší

vzněty ani pro čisté city. Zeyer, povzlesenj' nad denní spory, nesnažil se

zpodobit okolní skutečnost kÍitichÍm obrazem a.i nevyjadčovď svťrj vztah

ťžiuot,' ve formě subjektivních pocitťr a reakcí. Vysníval si zvláštní svět

s lidmi a vlastnostmi, jeŽ byly jeho době protikladné. Svou touhu po vzne-

šenosti vtěloval nejraději do pčíběh{r, jejichŽ základ už pieial hotovj'nebo

které umíséoval do dalekého času a prostoru. Své hrdiny posílal |ako )'rytíie
smutné postaw(. opětovně za uhrančivj'm snem' Z jebo nedosažitelnosti
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Karlovu univerzitu jejímu ptrvodnímu určení piestoupí i ke katotíkťrm.
Když si dozná, že nic nezachránil a sebe sama málem zradil, vezme si
Život.

Vzdálenost rr1g2i 1i1 l|n{ postavou a mezi historickjni ději se ve skladbě
románu projevuje tí,m, že y znarqné události probíhají bez Kampanovy
časti (o bitvě na Bílé hoče, obsáhle vypodobněné, se dovídá od věrného

žáka Knobelia) nebo za jeho zděšeného, bezrnocného pčihlíŽení, jak je to-
mu pŤi popravě českfch pánir na Staroměstském náměsd. V románě se
stÝkaií' prostupují a sďetají tči zpťrsoby podání: zpťrsob lyricky náladovf
a meďtativní' kterj' pŤipomíná mluvu básnickou (nejen v samomluvách
básníka Kampana); zpťrsob zpravodajsky neosobní a věcnj', jehoŽ objektiv-
nost mívá ironick1i' podtex (charakterizuje dějinné akce a jejich oficiální
pňedstavitele). Tťetí zpťrsob zosobrluje Mollerus se sqim projevem stejně
bodrlm jako vulgárně groteskním. V této stylové rozrťrzněnosti i v jisté
kompoziční rozptj'lenosti díla vyčteme znamenÍ doby, o níž román poied-
nává' i té' ke které se obracel.

Osudy Karlovy univerzity i iejího rektora jsou v románě pojaty jako
pčíznak národnÍho ridělu po bělohorské porážce,.jako pokus vysvětlit, proč
její d sledky byly tak dalekosáble pustošivé. !7intruv pohled ie krajně
nesentituentální, snaží se vystopovat vnitiní slabost Čech pňed Bílou horou
i po ď. Ze slabosti se obviĚuje i titulnÍ rek románu. Kampanus paďí do
galérie !7introdch tragickfch postav' které svou mravní pŤevahu nad
okolÍm prokazujÍ tím, že ve světě plném protimluv a nestálosti trvaií na
citech, vttazlch a myšlenkách, které pÍijďy jako závazné hodnoty.

Julius Zeyer
/ ! '84 '1-1901/

Prozaik, epickf i lyrickf básník a dramatik lumírovské generace.
H|uboké rozčarování soudobfm národním životem ho vedlo
k |iterárním látkám odlehlfch kultur. Y prozaickém i veliovaném
pŤepracování těchto látek zpňítomřoval smyst pro krásu a pro
hodnotu absolutně vytyčenfch ideátrt. |eho rozsáhté dílo, bohaté
v námětech a rozmanité v žánrovfch formách, je proniknuto
ěistfmi pŤedstavami o ušlechtilosti a cti, o ryzích citech a hrdinství.

Narodil se 26. 4, l84l v Praze v zámožné patriciiské rodině (otec měl
velkj. dievaňskf závod), v níž se udržovďa uadice německo-francouzského
pťtvodu. Jeho studia byla zprl'u zaměiena k tomu, aby mohl pčevzít otcťrv
obchod: navštěvoval reálku a krátce praŽskou techniku (do r. 186l), ve
Vídni se učil tesačství a podnikl cestu na zkušenou (v r. 1862 navštívil
Německo, Šqfcarsko a Francii). Uchvacovala ho však česká minulost,
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pak vznikal pocit sladkého smutku. oŽivoval reky romantickfch citir,
trápené napětím mezi snem a skutečrrostí. Ideál,krása a poezie, kieré líčil,
měly pirsobit jako ritěcha, n.eboť umění chápal jak ,,vizi,; a,,sá...

Po počátečních humomfch, ironickj'ch a fantastickj,ch pouata"n pr.a-
stavil se Zeyer osobitě nejprve historiclcjm románém 

-ondŤej 
Č,it,ys,o

(|875) z prostieď ruského dvora konce 18. století. Titu|nt pÁt"uo,' byl
poprvé charakteristickf a torťrv hrďna: jemná, pčecitlivělá á pasívní po-
vaha unášená událostmi a podrobovaná v prťrběh.u bohatě spteianeno deje
plného dvorních inuik rťrznjm zkouškám. obklopen nizkostí a sobectvÍm,
myslí na ušlechtilejší posláď a na|ézá je v ryz|lásce, v oběti pro milovaného
druha, v neosobní službě vlasti a spravedlnosti. obvykle o.všem Zeyerovi
hrdinové poďéhají, jako umírá zklamán životem a ta.i i onďej ČeÁysev,
a ieiich touhy docházejí naploěnt teprve po smrti; stokrát obměůovanf
rnotiv lásky se u Zeyera téměi neodpoutává od motivu smrti.

Podobné postavy a barvitf kolorit rť'znj'ch děiinnfch epoch, někdy
mytickÝ' často stiedověkf a vždycky romantickf nedosaiitelno.stí cíle, staly
se pro Zeyerovu tvorbu už natrvďo vlastní. Mádnou v Rondn.u o i*,an
pťdtelství Amise a Amile (L877) rozvíieiícím poďvuhodné ápletky ve
stŤedověkén prostÍeď staré Francie a líčIcÍm nezlomné pratets.ut áoo.,
rytÍčťt. objevují se i v Zeyeovlchparafrázích cizích děl nelo htek, v iehotzv. obnovenfcb obrazecb: i v nicb žiií v taje-né atmosféče, oyuoi'oe
smutnou obrazotvorností, postavy pŤíbuzné. obdobně ie laděn. napŤiklad
čÍnskf pÍíběh mamého blouznivého citu v povIdce Blaho g zahra;ě ka,e.

broskzi (č. 1882) nebo japonskÝ náEět o lásce nalezené v nejhlubšÍ
bídě a na prahu konce v knížce Gonpači a Konurasahi (1884). Proti pomí.
j"jÍ{- rozkoším a proti slabosti zdvlÚ se pokaždé čest.a hráa dŮstojnost,
piedsava harmonickfch a rotmocennfch ,vztďťl, sfla skutečafch cit0,
ideáI pÍátďství, obětavosti. Své poietí mravních hodnot a lidského charak-
teru opíral Zeya o ŽivotnÍ filozofii lidovfcb vyprávění (vděčně vzpomínď
na svou českou chúvu a její poMdky) a o traďci velké epické poezie. z tech-
1o dvou pranenťr vyrťrsaly rovněž hlavní znaky ieho vypravee*ého stylu.
Jako v pohádkách nebo pověstech zalíbilo '" Ž"yoouíi v pestrérr fiÉení
neobvyklfch prostčeď a v rozvětveném děii; iato v lidoven ',5.praoeoi;,o.,
u něho časté h1perboly a,,konstantní* epiteta a vraceií se obrJzy zachová-
vaiící kouzlo prostfch pčedstav; vystupujÍ u něho osudové moáosti a sen
se prollná s reálnfm životen.

7.,ákJadnl rysy Zeyerovy prÓzy se nezměniln ani když se autoÍ v 90. le-
tech, ve chvíIích vážné myšlenkové krize, obrátil ojedinele k látkám sou-
&'1To. Jebo knížky zťrstaly romantick m vfrazem hledán| ideálu. tenomv nich ieště aemněla náIada a cesta za vírou veďa ho aŽ k mystickfr mo-
tivťrm a k náboženskému Ťešení. PrvnÍ z těchto pozděiších vfznamnfch
praci byl tománJan Maria Plojhar (1888); jeho hrdina pocházqieíz uot'ate
rodiny trpí národnÍ malostí a pňízemnosti lidí, kteÍí ho obklopují, i vášni-
vou a zklarnanou láskou. odchází do Itálie, aby še zotavil ze itanÉní (když

háiil národní čest) a z nemoci. Zasmušilost ŤInské krajiny ritěšně souzněla
s bolestÍ jeho srdce a s jeho marnjm steskem, ale teprve bezmezná láska
darovala mu opět Eochu štěstí - byla to však opět láska' jež skončila spo-
lečnou smrtí obou milenď. V ještě chmurnějších barvách je vyprávěn
Dtni U tonouci haězdy (č. 1894). Českj' student medicíny, jenž pťíběh
z,azaattenává, rozewan;il rozhovory s umírajícim slovenslc.fm blížencem,
áje tentokrát v Pačíži, ve stiedu bizarní staré čtvrti. Z nove|y drasticky
vystupuie tragickf zlom piechodné doby' kdy se rozrušuje dosavadní
bezpečnost filozofie, náboženswÍ i umění a kdy se proti tomu zoufale
vzpírá bytostná poďeba víry. Bez těšné hledání opory je symbolizováno
obrazem ,,tonoucí hvězdy.., to iest okamŽiku, kdy lze naději dosud zahléd-
nout, kdy však už nenáwatně mizí, ,,tone... V tčetí knize vrcholící
Zeyetovy |cize (z níž autor nďézal vfchoďsko v prostotě a v soucitu
s ukťivděnÍmi a chudÍmi)' ve Tžech legenddch o krucifixu (1892) byly
zvoleny znovu látky legendárnÍ: Inultus je pŤíběh z pobělohorsk:!'ch Čech -
sochďka aa|ézá v žebrákovi z Karlova mostu model k soše ukčižovaného
Krista a zabíjí ho, aby dosáhla nejvěrnějšího vyazlt trpící tváňe; El Christo
de la Luz čeryá z traďce toledské a Samko Ptdk je námět slovenskj,.

Poetickf zážit&' kterf by ďespoĎ na cbvíli vykupoval z netečnosti dne
a pÍenášel čtenáie do ideálnějších kraiin a časťr, chtěly poskytovat rovněž
Zeyetovy básně a dramata. Jeho poezie, takika vfbradně epická, myslela
na poníŽení národa a vyslovovďa zklamánt a nostalgii. Náměty bral si
básnik zase z mjtÍr, bájí a pověstí a z r{rznj'ch kultur a ocerloval ie jako
vjtaz kolektivní duše národní a lidové. Pokoušel se pčiblÍžit velebnou slávu
české minulosti i oslavit velikost bobatjxÍr' kteÍÍ prolévali samozŤejmě krev
a Žili v dťrvěrném sepětí s piírodou a s pohanskfmi bohy. Nejprve v,'kruhu
epickfch básní.. Vyšehrad (1880), na nějŽ potom ještě navazoval Čech,út:
pžilchod (1886). Zv|áš ím monotÓnnjm blankversem (ner movanj' deseti-
slabičnf verš jambickÝ) vyprávěl zeširoka o Libuši' o symbolu jara Ze|e-
ném vítězi, o Vlastě, Ctiradovi, Šárce a Lumírovi. Oživoval památné posta-
vy, v jejichž smfšlení a heroickj'ch činech se 76g.lli| spor života a smrti
a zápas lidské a národní hrdosti s kňivdou a slabostÍ. Ani Zeyerova poezie
se však neomezovala na domácí náměty. Mezi básněmi najdeme látku
staloruskou ve Zpětlu o pomstě za lgora (č. 1882)' irskou v Osianooě
ndtsratu (č. 1885), starofrancouzské piíběhy o rytliích z kruhu Karla
Velikého v Karolínské epopeji (1896' ieií součástí je napňíklad Píseř o Ro-
tandu)nebo rozmanité historické novely a obnovené obrazy v cyklu Z leto-
pisti lásky (1889-92). A podobně jako prÓza ie také Zeyerova poezie uzavče-
na ohlasem osobní deprese v Trojtch panětech Vita Chordze (č. 1900)
vedoucích k mystickému naplnění touby po čisté lásce.

Konečně i v tvorbě dramatické (podnícené otevŤením Národního divad-
la) zasazoval Zeyer své pňíběby zase obvykle do prostiedí malebného nebo
stalobylého' mytického nebo historického a počítal se symbolickjmi a ale-
gorickjmi v:i'znamy. Tesklivf pirvab těchto her nezakládal se jako napi'



z,Z 332 333
hájil národní čest) a z nemoci. Zasmušilost ilmské krajiny těšně souzněla
s bolestí jeho srdce a s jeho marnltn steskem, ale teprve beanezná láska
darovala mu opět trochu štěstí - byla to však opět láska' jež skončila spo-
lečnou smrtí obou milenc.ťr. V ještě chmurnějších barvách je vyprávěn
Dfuti U tonoucí. htlězi|y (č. 1894). Českf student medicíny, jenž piíběh
zazaattenává, rozetvanf rozhovory s umírajícím slovens\fm blížencem,
žije tentokrát v Pďíži' ve sďedu bizarní staré čtvrti. Z nove|y drasticky
vystupuje uagickf zlom pťechodné doby' kdy se rozrušuje dosavadní
bezpečrrost filozofie' náboženswí i uměď a kdy se proti tomu zoufale
vzpírá bytostná poďeba víry. Bezritěšné bledání opory je symbolizováno
obrazem ,,tonoucí hvězdy.., to jest okamžiku, kdy lze naději dosud zahléd-
nout, kdy však už nenáwatně mizí, ,,tone... V tÍetí knize vrcholící
Zeyercvy klize (z níž autor nalézal vfchoďsko v prostotě a v soucitu
s ukňivděnÍmi a chudlmi), ve Tťech legendtich o krucifixu (1892), byly
zvoleny znovu látky legendární: Inultus |e pňíběh z pobělohorskÝch Čech -
sochďka na|ézá v žebrákovi z Karlova mostu model k soše ukŤiŽovaného
Krista a zabíjí ho, aby dosáhla nejvěrnějšího vltazu trpící tváŤe; El Christo
de la Luz četpá z traďce toledské a Sanho Ptdk je námět slovenskf.

Poetickf zÁhtek' kterf by alespoĎ na chvlli vykupoval z netečnosti dne
a pťenášel čtenáŤe do ideálnějších kraiin a časťr, chtěly poskytovat rovněž
Zeyetovy básně a dramata. Jeho poezie, takika vfhradně epická, myslela
na ponížení národa a vyslovovala zklamání a nostalgii. Náměty brď si
básník zase z mftťr, bájí a pověstí a z r{rznj'ch kultul a oceĎovď ie íako
vjraz kolektivď duše národní a lidové. Pokoušel se pŤiblížit velebnou slávu
české minulosti i oslavit velikost bohatjrÍr, kteŤí prolévali samozŤejmě krev
a Žili v dťtvěrném sepětí s pčírodou a s pohansklmi bohy. Nejprve v,'kruhu
epickfch básď.. Vyšehrd (1880), na nějž potom ještě navazoval Čech zl
pííchod (1886). Zvláštním monotÓnním blankversem (nerfmovanf deseti-
slabičnf verš iambickÝ) vyprávěl zeširoka o Libuši' o symbolu jan Zele-
ném vítězi, o Vlastě, Ctiradovi, Šárce a Lumírovi. oŽivoval památné posta-
vy, v jeiichž smfšlenÍ a heroickfch činech se zrcadlil spor života a smrti
a zápas lidské a národní hrdosti s krivdou a slabostí. Ani Zeyerova poezie
se však neomezovala na domácí náměty. Mezi básněmi najdeme látku
staroruskou ve Zpěou o pomstě za lgora (č. 1882)' irskou v Ossianct.lě
rufusratu (č. 1885)' starofrancouzské pčíběhy o rytíiích z kruhu Karla
Velikého v Karolínshé epopeji (1896' ieií součástí je napŤíklad Plsei o Ro-
landu) nebo rozmanité historické novely a obnovené obrazy v cyklu Z leto-
pistt ldsky (1889-92). A podobně jako prÓza je také Zeyerova poezie uzavie-
na ohlasem osobní deprese v Trojích patlětech Víta Chordze (č. 1900)
vedoucích k mystickému naplnění touhy po čisté lásce.

Konečně i v tvorbě dramatické (podnícené oteviením Národního divad-
la) zasazoval Zeyer své pčíběhy zase obvykle do prostiedí malebného nebo
starobylého, mytického nebo historického a počítal se symbolicklmi a ale-
gorickjmi v znamy. Tesklivf pťrvab těchto her nezakládal se jako napi.

i

;
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pak vznikal pocit sladkého smutku. oživoval reky romantickj,ch citťr,
trápené napětím mezi snem a skutečrrostí. Ideál, krásá a poezie, které líčil,
měly pťrsobit jako ritěcha, n.eboť umění chápal iak ,,vizi,; a,,sá...

Po počátečrrích humomfch, ironickfch a fantastickj,ch povídkách pčed-
stavil se Zeyer osobitě neiprve historickfm románem o"df,i Č,i,,ys,,,
(1875) z pÍostčedí ruského dvora konce 18. století. Titulď postavou byl
poprvé charakteristickj'. a tortrv hrdina: jemná, pňecitlivělá a pasívnÍ po-
vaha unášená událostmi a podrobovaná v prirběhu bohatě spteianeno aeieplného dvorďch intrik rťrznÝm zkouškám. obklopan nízkost]í a sobectvlm,
myslí na ušlechtilejší poslání a na7ézá ie v ryzllásce, v oběti pro milovaného
druha, v neosobní službě vlasti a spravedlnosti. ouvytte á*em Ževaovi
hdinové poďéhají, jako umírá zklamán Životen a ta.i i o"ar"iČ.'ovs.u,
a iejich touhy docházejí naplnění teprve po smrti; stokrát ouměĚoíany
motiv lásky se u Zeyera téměč neodpoutává od motivu smrti.

Podobné postavy 
1.b"*ity kolorit r znÝch dějinnfch epoch, někdy

mytickf' často stiedověkf a vždycky romanticky neaosaiiteInostÍ cíle, staly
se pro Zeyerovu tvotbu už natrvalo vlastnÍ. Vládnou v Rondnu o it,,a,,
?fételstt)í Amise a Amila (|87?) rozvíjejtcím poďvuhodné ápletky ve
stčedověkém prostčeď staré Francie a líčícím neaomne piátelství ávou
rytíčťt. obievuiÍ se i v ZeyaovlchparafrázÍch ciztch děl n"Lo ut.*, vl.no
tzv. obnovenfcb obrazecb: i v nich áií v tajenné atmosféŤe, 'i'"i.e
smutnou obrazotvorností' postavy pÍíbuzné. obdobně ie radrn napÍinba
čÍnskf pÍíběh marného blouznivého citu v povÍdce Blaho 1, zah,a;ě k,,-

brosklt (č. 1882) nebo iaponskf ''á-& o lásce nalezeoé v neihlubšl
bÍdě a na prahu konce v knÍžce Gonpaěi a Komurasak' (1884). ProtípomÍ.
'"jÍ".Ím rozkoším a proti. slabosti ?Ávthá se pokaždé čest.a hráá at'sio]ion,
p|elstap aarmonickfch'a totmocennfch]vztďr{r, sÍla skutečnfch citťr,
ideál pňátďsM, obětavosti. Své pojetí nrrarmích bodnot a tidského cbarak-
teru opíral Zeya o ŽivotnÍ filozofii lidor.Ícb vyprávění (vděčně vzpomÍnď
oa svou českou chťrvu a její poMdky) a o traďďvetké epické poezie . zte"a-
to.dvou pramen{r vyrŮstaly rorměž hlarmí znaky ieho vypravěčského stylu.
Jako v pohádkách nebo pověstech zalÍbilo se Zeyerovi i v pestrem !éent
neobvyk$ch prostÍeď a v rozvětvenén děii; iako v lidovém 

"yp*oe"rl'o"
" li!9 časté hyperboly a ,,konstantnÍ.. epiteta a wacejí se obrazy zachove.
vajÍcí kouzlo prostfch piedstav; ''y'topoit u něho osudové moáosti a s"o
se prolíná s reálnlm životem.

7'.aHradnt rysy Zeyerovy prÓzy se neaěniln ani když se autor v 90. le.
tech, ve chvilích váŽné myšlenkové krize, ouran oiedinete k látkám sou-
&'l{-. Jeho knížky zťrstaly romantic\fm vfrazem hledánÍ ideáJu. tenomv nich ještě ztemněla náJada a cesta za vírou veďa ho až k mystictym mo.
tivťrm a k náboženskému ňešení. Prvď z těchto pozděiších vfznamnfch
p19í byl to'.áaJan Maria Plojhar (1888); ieho htdina poctuizejicí z uotrate
rodiny ."pí národní malostí a piÍzernnostt fudi, met ho obklojují, i vášni-
vou a zklamanou láskou. odchází do Itálie, aby še zotavil ze zranění (když
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v dramai.ech j. Vrchiického na obratné kombinaci zápletek a na duchapl-rtosti diaiogu, rrybrŽ Navně.na rozvinutí nostalgické atmosféry orJl.i'.'diváka jď<o sen nebo hudbado světa čist ch cit a r,ášní a sir"i,.t. 

"r.u.J....,:.Ze Zeyerovych drarnat, poneivíce čerpajících z českého aa,i,,ex" tí}i)r;nh1ěa, č. 1886', sirka, č. lB87; Neklan, l893), objevuje se dodnes,,u ,.*eStarri kisto;.ie (1883)' koncipovaná v lehkém a rozmarném stylu komedied'ell'arte, a zejména básnická pohádka umístěná do tatranské k.;'i;'Rad z a Mahulena (č. 1896), hraná s hudbou J. Suka. Krásná 
" 

p,o,.a áiut"piemáhá v ní svou oddanosti a za pomoci génia slovenského táu 
" 

pr*"ay
|1:,b" 3 trest, zachrariuje Raduze ze zlé moci a navÍací se s ním do ,,slad-kého žití..' V této oslavě lásky a v tomto poetickém obraze ,lov",otJt'oživota se uplatnila osobitost Zeyeta dramatika nejsitněji,

JMENI\{Ý nEJS'rŘÍK
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v d"rarna;:ech j. ilrchiického na obratné kombinaci zápletek a na duchapl.
rrosti dialogu, nybrŽ hlavně na rozvinutí nostalgické atmosféry pňenášející
diváka jako scn nebo hudbado světa čistych citri a vášní a silni'ch charď<terir.
Ze Zeyercvych dramat, ponejvíce čerpajících z českého dávnověku (Libušin
hněv, č. L886' Š{jrka, č' 1887; Neklan, 1893), objelrrje se dodnes na scéně
Starri lristorie (1883), koncipovaná v iehkém a rozmarném stylu komedie
dell'arte, a zeiména básnická pohádka umístěná do tatranské krajiny
Rad z a h{ahulena (č. 1896), hraná s hudbou J. Suka. Krásná a pÍostá divka
piemáhá v ní svou oddaností a za pomoci génia slovenského lidu a piírody
kletbu a trest' zacfuarluje Raduze ze zlé moci a nawací se s ním do ,,slad-
kého Žití... V této oslavě lásky a v tomto poetickém obraze slovenského
Života se uplatnila osobitost Zeyeta dramatika nejsilněji'

JME}-INÝ npJS.rŘÍK



337 Jmenn rejstžlk
(fména spisovatelri, o nichž pojednávaií samostatná hesla, jsou tištěna kurzívou.)

Aischylos (525456 pi. n. l.) 55, 185
Albert Eduard (1841-1900) 168
Aldrich Thomas Bailey (1836-1907)

131
Aleš Mikoláš (|852-|9|3) 9, ||4,

116,147
Andersen Hans Christian (1805-f 825)

r52
Anna Maria viz Tilschová
Arbes Jakub 9-12, 225, 234, 248, 272
Ariosto Ludovico (L474-1533) 325
Aristofanés (asi 445-asi 385 pi. n. l.)

185
Arnold Emanuel (1800-1869) 66
Aškerc Anton (|856-|9|2) 325
Augier Emile (1820-1889) '2Zl

Augnstinus Aurelius (354-430) 42

Baar jindŤich Šinon 7, 12-16' |35
Bahr Hermann (f863-1934) 168
Bach Alexandr (1813-1893) tt, 64,

236
Balmont Konstantin Dmitriievič

(1867-1942) 150
Barák Josef (l833-t883) 73' 23|
Bartoš František 16-17' 267
Baudelaire Charles (182t-1867) 30,

100,325
Bauer František (1870-1954) 30
Bendl Karel (1838-1892) 144, 234
Benill (StránickJ,) Václaz: Čněk

17-18,67
Benedikti Ján Blahoslav (L799-l847)

140
Beneš Tiebizsk V clao 18-20, 225
Benešaxi Božena 20-24' 263' 27 |,3O1
Béranger Pierre Jean (1780-1857) 28o
Bernášek Antonín viz Toman
Bezruč Petr 24_28' 77,8I, |68' 236
Bílek František (1s72-l94l) 30
B|tirnson BjÓrnstierne (1832-1910) l5 l
Blodek Vilém (1834_|874\ 234

Bloy Léon (1846.1917) 49
Bodlák Prokop viz Rais
Bolzano Bernard (1781-f848) Il3,

128,218
Borovsk1f Havel viz Havlíček
Bouška Sigismund Ludvík (|867 aŽ

r9a) L3
Boiděch Emanuel 28-29
Bradford Roark (1896-19,18) 162
Briusov Valerii Jakovlevič (|873-1924)

150
Browningová Elizabeth Barret (1806 ď

1861) r31
Brunner Vratislav Hugo (1886-1928)

159, 199
Bžeziha Otokar 26, 29-33, 48, go,

99, 101, L46, L70, 22L, 269, 297
Bunin Ivan Alexeievič (1870-1953)

150
Biirger Gottfried August (L7 48-1794)

62, 123,266
Burian Emil František (1904-1959)

23, 59, lo7, 132, 32O
Bums Robert (L759-1796) 237,238
Bušil Jan viz Durdík
Byron George Gordon Nočl (1788 až

1824) 39, 53, 61, 110, 131, 136,
145, L66, 237 , 246, 247, 320

CalderÓn de la Barca Pedro (1600 až
1681) 325

Cam6es Luíz de (L524-l58o) 325
Carducci Giosuě (1835_1907) 325
Coppée Frangois (1842-1908) l30

Čapek Josef (1887-1945) l07, L99'
292

Čapek Karel (1890-1938) 33, I07,
198,199,28t ,292

Čapek Chod Karel Matěj 33_37,274
Čápová Rrižena viz Svobodová
Čech Leander ( l85l-1911) |82

l l
I
I
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samostatná hesla' isou tištěna kurzívou.)

Aischylos (525456 pi. n. l.) 55, 185
Albert Eduard (1841-1900) 168
Aldrich Thomas Bailey (1836-1902)

131
Aleš Mikoláš (L852_|9I3) 9' lL4'

116,147
Andersen Hans Christian (1805-1875)

L52
Anna Maria viz Tilschová
Arbes Jakub 9-12, 225, 234, 248, 272
Ariosto Ludoyico (L474-1533) 325
Aristofanés (asi tl45-asi 385 pŤ. n. l.)

185
Arnold Emanuel (t8OO-1869) 66
Aškerc Anton (1856-1912) 325
Augier Emile (1820-f889) '27f

Augnstinus Aurelius (354-430) 42

Baar JindŤieh Šinon 7, 12-16' L35
Bahl Hermann (1863-1934) 168
Bach Alexandr (18f3-1893) 17, 64,

236
Balmont Konstantin Dmitriievič

(1867-1942) 150
Barák Josef (1833-1883) 73' 23|
Bartoš Františeh 16-17, 267
Baudelaire Charles (f82f-1867) 30,

100,325
Bauer František (1870-1954) 30
Bendl Karel (1838-1892) !44, 234
Bendl ( Stránickll ) Václaz: Čeněk

17-19,67
Benedikti Ján Blahoslav (L799-|847)

140
Beneš Tiebízsk V clav 18_20, 225
Benešcaá Božena 20-24' 263' 271,3o|
Béranger Pierre Jean (l78o-1s57) 280
Bernášek Antonín viz Toman
Bezruč Petr 24-28,77' 8l' |68' 236
Bílek František (I872-|94l) 30
BiÓrnson BiÓrnstierne (1832-1910) l5l
B|odek Vilém (|834_|874) 234

Bloy Léon (1846.1917) 49
Bodlák Prokop viz Rais
Bolzano Bernard (1781-1848) ll3,

I28 ,2 t8
Borovsk1i Havel viz Havlíček
Bouška Sigismund Ludvik (1867 až

1942) L3
Bozděch Emanuel 28_29
Bradford Roark (1896-19,18) 162
Briusov Valerij Jakovlevič (|873-1924)

150
Browningová Elizabeth Barret (1806 až

1861) L3r
Brunner Vratislav Hugo (1886-1928)

159, 199
Bžeziha otokar 26, 29-33' 48, 90,

99, l0l, L46, 170, 221, 269, 297
Bunin Ivan Alexejevič (1870-1953)

150
Btirger Gottfried August (L7 48-L794)

62, 123,266
Burian Emil František (1904-1959)

23, 59, 107, 132, 320
Burns Robert (L759-1796) 237,238
Bušil Jan viz Durdík
Byron George Gordon Noél (1788 až

1824) 39, 53, 61, 110, l3l, 136,
145, 166, 237, 246, 247 , 320

CalderÓn de la Barca Pedro (1600 až
168l) 325

Cam es Luíz de (1524-1580) 325
Carducci Giosuě (1835-1907) 325
Coppée Frangois (1842-1908) 130

Čapek Josef (1887-1945) l07, l99'
292

Čapek Karel (1890-1938) 33, I07,
198,199,28L ,292

Čapek Chod Karel Matěj 33_37,274
Čápová Rrižena viz Svobodová
Čech Leander ( l85l-1911) |82

I

I
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Čech Saatopluk 6' 30, 3741, 744,
- 170, 237, 242, 252, 273, 2go, 2g2
Cechov Anton Pavlovič (1860-1904)

r53
Čeika Josef (|8|2-|862) r85
Čelakooskll František Ladislazl 6, 41-

47, 6I,76,96, lLO, 124, !37, 754,
217,225,254, 266

Červinková-Riegrová Marie (1854 aŽ
1895) 292,294

Danšovsk Václav viz Biezina
Dante Alighieri (t265-t321) 276, 325
Dehmel Richard (1863-t920) 25I
Deml Jakub 30,48-50
Dlabač Bohumír Jan (l758-182o)

142,295
Dlouh František (|852_|912) 267
Dobroaskj, Josef 6, 50-52, 75, 27,

122, !42, 155, 2t0, 222, 223
Dolerrsk1f Antonín (l884-1956) 79
D<irfl Gustav (1855-1902) lt4
Dostalová Leopolda (t87g_|g7D 54
Dostoievskij Fjodor Michailovič

(1821-r881) r82
Doucha František (l8lo-1884) 725
Duhamel Georges (1884-1966) 148
Durdíh Josef 52_53
Durych Václav Fortunát (I735-|8o2)

50
DvoŤák Antonín (l841-r904) |52,287
Dzloždk Arnošt 53-56
Dvoňák Xaver (t858-1939) 13
Dyh Vihtor 54,56-60,116, tgg,22I

Elgart Karel viz Sokol
Erlen Karel Jaromir 6, 46, 4?,

!0:64, 73, 76, I51,155, 1g5, 1g5;
196,225,255

Fibich Zdeněk (1850-1900) |44' 326
.r-ilípek Václav (1812-1863) 23o
Fischer Otohar 7, 64-66, lgg
Flammarion Nicolas Camille (|842 až

1925) 318
Flaubert Gustave (1821 -IBBO) 22,318
Florian Josef (1873-1941) 48
Foerster ]osef Bohuslav (1g59_f951)

220

338
France Anatole (tg44-1924) 158
Frejka JiŤí (|904_|952) |32
Freud Sigmund (1856-1939) 55
Frič Josef (1804-|876) 246
Frič'josef Václaa 17, 66-67' 73' 1|3'

187,193
Frída Emil viz VrchlickÝ
FučÍk Julius (l9o3-194i) 233
Fučíková Gusta (1903) 233

Garibaldi Giuseppe (f807-1882) 3Oz
Garšin Vsevolod Michailovi č (|855 až

1888) r82
Gebauer Jan (1838-t9OZ) ?7, Bg,

109,316,317
Gellner František 26, 68_71, lo8,

L59, 162, lgg, lgg, 204, 303
Georgov Ilja viz Sova
Gercen Alexander Ivanovič (|8L2 aŽ

1870) 67
Gide André (1869-195r) 2o4, 227
Goethe Johann Volfgang (17 49_1832)

43, 44, 52, 62,66, llo, 123, 12g,
t36 ,137,225,325

Gogol. Nikolai Vasiljevič (1809-1852)
86, 87

Goll Jaroslav (I846-tg2g) ?, 72, 89,
LlA,2gg,377,329

Gorkij Maxim (f 868-f 936) L53, IB2,
3t4

Gotter Friedrich !7ilhe!m (t7 46_17 97)
296

Grégr Julius (1831-1896) 23|, 3o7
Gribojedov Alexander Sergeievič

(1795-1829) 290
Grimm Jakob (f785-r863) 6t
Grimm Wilhelm (1286-1859) 61
Gulon Otto viz Theer
Guyau Jean Marie (f 854-fg88) 221,

269,319

339
Hanha V áclazl 43, 75 -78, |54' L55, 222
Hanuš tosef (1862-194l) 318
Hašek Jaroslao 7' 78-83, Io4, t62
Hašek Roman (l883-t9l9) r59
Hauner Emanuel (1875-1943) 303
Hauptnrann Gerhart (1862-1946) I52
Havel Martin viz Šimáček M. A.
Haz:líčeh Karel 6, 9' 47' 84-88,89,

Lr3, L28, 196,225,307, 308
Hegel Georg Wilhelm Friedrich

(1770-1831) L29, L36,L85
Heine Heinrich (1797-1856) 67' 69,

162,192
Hek František Vladislav (|769-|847)

2L6,222
Hennequin Emile (1859-1888) 22L'

269,319
Herbart Johann Friedrich (L776 zž

1841)  53 ,108,109
Herben Jan 16' 25,27, 89-91' 168'

L72,2L9,318
Herder Johann Gottfried (L744 až

1803) 43
Herites František 91-92, L03,
Herrmann Ignát 92-95
Hettner Hermann (f 821-f 882)
Heytluk AdoIÍ 6' 95-97' L03'

2L6,242
Hilar Karel Hugo (1885-1935)
Hilbet Jaroslao 54' 97-99
Hlaváček František Josef (1883-1937)

2L3
Hlaoáček Katel 99-101, L46, 209,

221
Hlinka Vojtěch viz Pravda
Hněokovskjt Šebestián 43, 102-103'

222
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus

(t776-1882) 136
Hofman Vlastislav (1884-1964) 199
Hokček Jasef 103-106, I?5
H lty Ludwig Heinrích Christoph

(1748-1776) 223
Honzl JindŤich (1894-1953) |32
Hora Josef (1891-1945) 167
Horatius Flaccus Quintus (65-8 pŤ.

n. l.) 223
Horkjt Karel 106-108
HoŤeiší }indŤich (1886-194i) 303

Jnmnj,ťejstŤík

HostinskJt Otahar 108'109' L44, 182'
280,320

Hostivít František viz Táborskf
Hiibnerová Marie (1862-193l) 32o
Hugo Victor (1802-1885) 193'322'325
Hurban Josef Miloslav (1817-1888)

215
Hus Jan (L371?-L4L5) 42'76
Hybešlosef(1850-1921) 126
H$sek Miloslav (1885-1957) 315' 318

Chalupnf Emanuel (1879-1958) 30
Chateaubriand Frangois-René (|7 68 aŽ

1848) L23,318
Cheraskov Michail Mawejevič (L733 až

1807) 223
Chnelensbjt Josef Krasoslaa 42' 47,

109-111, L64
Choc Václav (1860-1942) 170
Chocholoušeh Prokop 111-112' L76

Ibsen Henrik (1828-1906) 9'I' 98'
128, r5l, 153

251

33L
Jablonsh! Boleslazt 112-113

3L7 Jakubec Jan (1862-1936) 7'3LB
L4/., Jan Nepomuck (Ian z Pomuku)

(14. stol.) 89
Jan z Hvězdy viz Marek J. J.
Janáček Leoš (1854-1928) |7, 26'

220,291
Jaroš Gustav (1867-1948) 7

Jasmín Petr viz Klášterskf

tean Paul (I.P.F. Richter) (1763 až

L825) 136
JebavÝ Václav viz Bíezina

Jetínzh Bohdan 113-114
jeÍnek Hanuš (1878-1944) 7, 25o

Jeiábek František Věncesla 115
jirdseh Atois 12, 54, Ll4, 116-122'

142, 183,219,226, 229,250' 278'

288,327
Jungmann |osď 6, 42, 52' 110'-122-124, 

132, 216, 222, 266, 292

Just Eduard (1836-1879) l4L

Kainz tosef Wolfgang 286
Kamarj't Josef Vlastimil (1797 -L833)

42 , 43 , 45 , 47

Haasové t55
Hafner Philipp (173t-1764) 2?l
Hájek Ladislav (1884-1943) 79
Hajniš František (l8l5-1885) 23o
Halas František (l9o1-l949) |5g,

167,203
Htilek Vítězslao 6,8, 53, 72_75, |44,

170, lg3, 226, 231, 234, 237
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Čech Soatopluk 6, 30' 3741, 744,
_ 170, 237, 242, 252, 273, 2go, 292
Cechov Anton Pavlovič (1860-1904)

r53
Čejka Josef (|812_1862) 185
Čelakoosk František Ladislaa 6, 41-

47,  61 ,761 96,  l l o ,  124,137,754,
217,225,254,266

Červinková-Riegrová Marie (1854 až
1895) 292,294

Danšovskf Václav viz Bňezina
Dante Alighieri (t265-t32t) 27 6, 325
Dehmel Richard (1863-1920) 25t
Deml Jakub 3Or 48-50
Dlabač Bohumír Jan (l758-182o)

142,295
Dlouh František (|852-|9|2) 267
Dobrovsh Josef 6, 50-52, 75, 77,

122, 142, 155, 210, 222, 223
Dolensk]f Antonín (1884-l956) 79
D rfl custav (1855-1902) il4
Dostalová Leopolda (I87g-lg72) 54
Dostoievskij Fjodor Michailovič

(1821-t881) 182
Doucha František (l81o-l884) |25
Duhamel Georges (1884-1966) 148
Durdík Josef 52-53
Durych Václav Fortunát (|735_|802)

50
Dvoňák Antonín (1841-1904) t52,287
Dooždk Arnošt 53-56
DvoŤák Xaver (l858-1939) |3
Dyk Viktor 54, 56-60, 116, lgg,22L

Elgart Karel viz Sokol
Erben Kare l  Ja romír  6 ,46 ,4? ,

60-64, 73, 76, l5l,155, lg5, lg5,
196, ))5' 255

Fibich Zdeněk (l85o-l9oo) |44' 326
r-ílípek Václav (1812-1863) 23o
Fischer Otokar 7,64-66, lgg
Flammarion Nicolas Camille (|842 až

1925) 318
Flaubert Gustave (lB2t-lBB}) 22,318
Florian Josef (1823-1941) 48
Foerster ]osef Bohuslav (fg59-f951)

) ) h

338
France Anatole (1844-t924) t58
Freika Jiií (|904-|952) |32
Freud Sigmund (1856-1939) 55
Frič }osef (1804-1876) 246
Frič Josef V clatl |7, 66-67' 73, ||3,

187, I93
Frída Emil viz VrchlickÝ
Fučík Julius (l9o3-l94i) 233
Fučíková Gusta (1903) 233

Garibaldi Giuseppe (f807-1882) 307
Garšin Vsevolod Michailovi č (|855 až

1888) r82
Gebauer Jan (1838-l9OZ) 77, Bg,

109, 316, 317
Gellner, František 26' 68-71' l08'

l5g, 162, l9g, lgg, 204,303
Georgov Ilja viz Sova
Gercen Alexander Ivanovič (|8l2 až

1870) 67
Gide André (1869.-1951) 2o4, 22I
Goethe Johann lTolfgang (L749-1832.)

43, 44, 52, 62,66, l lo, 123, l2g,
136,137,225,325

Gogol Nikolai Vasiljevič (1809-1852)
86, g7

Goll Jaroslav (1846-t929) ?,7?, Bg,
ItA,2gg,377,329

Gorkij Maxim (1868-1936) L53, IB2,
3L4

Gotter Friedrich Wilhelm (17 46-l? 97)
296

Grégr Julius (183l-1896) 23|, 30?
Gribojedov Alexander Sergeievič

(1795-1829) 290
Grimm Jakob (1285-1863) 6l
Grimm Wilhelm (1286-1859) 6t
Gulon Otto viz Theer
Guyau Jean Marie (1854-1888) 22t,

269,3 lg

Haasové |55
Hafner Philipp (I?3t-1764) 2?r
Hájek Ladislav (1884-1943) 79
Hajniš František (18l5-l885) 230
Halas František (1901-l949) I59,

167,203
Hdlek Vitězslao 6,8, 53, 72-75' |44,

170, lg3, 226, 231, 234, 237

339
Hanha Vfulav 43, 75-78, 154' 155'222
Hanuš Josef (1862-L94L) 318
Hašeh Jaroslazl 7' 78-83' |04, |62
Hašek Roman (1883-1919) 159
Hauner Emanuel (L875-1943) 303
Hauptmann Gerhart (1862-1946) L52
Havel Martin viz Šimáček M. A.
Haolíček Karel 6, 9, 47' 84-88' 89,

ll3, L28, L96,225,307, 308
Hegel Georg Vilhelm Friedrich

(1770-1831) L29, 136, L85
Heine Heinrích (1797-1856) 67, 69'

L62,192
Hek František Vladislav (L769-L847)

2L6,222
Hennequin Emile (f859-1888) 221'

269,319
Herbart Johann Friedrich (L776 až

1841) 53, 108,109
Herben Jan L6,25,27, 89-91, 168,

172,219,3L8
Herder Johann Gottfried (|744 až

1803) 43
Herites František 91-92' Lo3, 33L
Hernnatm Ignát 92-95
Hetmer Hermann (1821-1882) 3L7
Heyduk AilolÍ 6' 95-97' |03' LM'

2L6,242
Hilar Karel Hugo (1885-1935) 25L
Hilbert Jaroslao 54, 97-99
Hlaváček František Josef (1883-1937)

2L3
Hlaoálek Karel 99-101, |46, 209'

221
Hlinka Voitěch viz Pravda
Hnfuknsbj Šebestián 43, 102-103,

222
Hoffmann Ernst Theodor Amadeus

(1776-1882) t36
Hofman Vlastislav (1884-1964) 199

Holeček Tosef 103_106, |35
HÓlty Ludwig Heinrich Christoph

(1748-1776) 223
Honzl }indŤich (1894-1953) |32
Hora Josef (1891-1945) L67
Horatius Flaccus Quintus (65-8 pf'

n. l.) 223
Horklt Karel 106-108
HoŤeiší Jindiich (1886-194i) 3o3

Jmennit tejstiik

Hostinsh! Otahar 108'109' lM' 182,
280,320

HostivÍt František viz Táborskf
Hiibnerová Marie (1862-1931) 320
Hugo Victor (1802-1885) 193,322'325
Hurban Josef Miloslav (1817-1888)

2r5
Hus lan (137r ?-1415) 42'76
Hybeš Josef (1850-1921) |26
Hfsek Miloslav (1885-1957) 315, 318

Chalupnf Emanuel (1879-1958) 30
Chateaubriand Frangois.René (17 68 aŽ

1848) L23,3L8
Cheraskov Michail Mawejevič (L7 33 aŽ

1807) 223
Clanelenski, Josef Krasoslazt 42' 47,

109-111, L64
Choc Václav (1860-1942) 170
Chocholoušeh Prohop 111-112, L76

Ibsen Henrik (1828-f906) 97, 98,

L28, l5L,153

Jablonski Bolesla 112-113

Jakubec Jan (1862-1936) 7'3L8

Jan NepomuckÝ (Jan z Pomuku)
(14. stol.) 89

Jan z Hvězdy viz Marek J. J.
Janáček Leoš (1854-1928) |7, 26'

220,291
Jaroš Gustav (186'7-1948) 7

Jasmín Petr viz Klášterskf

Íean Paul (I. P.F. Richter) (1763 až

1825) 136

tebavf Václav viz Biezina

Jelínek Bohdan 113-114

Jelínek Hanuš (1878-1944)

J ei áb ek F r anti šeh V ěnceslao

Jirásek Al'ois 12, 54' L|4,
L42, 183, 219, 226' 229'
299,327

7 , 2 5 O
115
116-122,
250, 278,

I 10,
292

Juqmann Josef 6, 42, 52,
122-124, 132, 216, 222, 266,

Just Eduard (1836-1879) r41

Kainz Josef Volfga.ng 286
Kamarft Josef Vlastimil (1797-1833)

42 , 43 , 45 , 47
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Jmnnlt rejstiík

Kamenickj viz Vacek-KamenickÝ
Karadžié Vuk Stefanovič (|787 :|864)

76
Karafiát Jan 125
Karáseh ze Lootlic |ifi 99' 126-128,

146,2091 220,2211 267
Kaška Jan (1810-1869) 3ll
Kašpar Adolf (1887-1934) |7' 2go
Kisch Egon Ervin (1885-1948) 158
Kláeel František Matouí Lt3, 128 až

129, L86
Klášterskit Ántonín 129-131, 226
Kleist Heinrich (l7ZZ-tBil) 225
Klicp*a Václao Klimmt 6' 131-133"

229,26L,309,310
Klíma Ladislav (1878-1928) 55
I0opstock Friedrich Gottlieb (t724 až

1803) 2LL
Klostermann Karel IB4-1J6
KniaŽnin Franciszek Dyonizy (|75o až

1807) 223
Knobloch Frántišek (1746_1804) 2g5
Koerner Eduard (f863-1933) t7O
Kocbman Leopold (1845-19f9) 2t3
Kolár František (1829-189' 288
Kolár Josef Ji|í 136-137, 3|L
Kolárová Anna viz ManetÍnská
KoláŤ viz Kolár J. J.
Kolklr Jan 6, 37r 4Ir 43, M, 94, ll},

rl3, 124, 1 3 7-1 40, 2t0, 237
Koller František (1767-1826) 2|6
Komenskf Jan Ámos (t5g2-|67o)
t24,154
Konopásek Prokop (1785-1828) |42
Konrád Karel (1899-1971) 2o5
KQeck| Matěj 141-142
KoienskÍ Josef (1847-1938) 287
Kosmák Václav (18,t}-1898) 13
Kotzebue August (1261-18f9) 296
Kounic Václav (1848-1913) 235
Kovaiovic Karel (1862-1920) 288
KráJ Janko (L822.|876) 316
Krameius Matěj Václav 5|, 142 až

143, t55,295
Kramerius Václav Rodomil (|792 až

186r) L+3
Kránohorshá Elišha |0O, 1 43-145,259
Kraszewski JÓzef Ignacy (1812-1887)

252

340
Krejěi Františeh Vátlao 145-148,

L68, L70,319
Krumlovskf František (l8l7-1875)

t2
Kňička laroslav (1882-1969) l48
KŤičha Petr 7' 148-150
Kubešová }Ilna viz Kvapilová
Kuča Augustfn 222
Kučera Jan (1838-1s95) 23|
Kulda Bencš Metod 150-151
Kunc Jarostav (1912) 5
Kuzmány Karol (r8o6-ls66) 3|6
Koapil J aroslao 116, 1 S 1 -1 SJ, 2gg,32}
Kvapilová Hana (1866-1907) l5l'

152, 153,263,320

I.anger František (l88s-r965) |o7
Langa Josef Jdroslov 47, |t3' 153 až

155
Lauennann Josef (18't4-lg}7) 2g2
I-auermannová-Mikschová Anna viz

Téver
Leconte de Lisle Charles (f8t8-f894)

325
LenauNikolaus (1802-1850) t3l
Lenin (Ulianov) Vladimír ltjič (r87o až

1924) 158
LeonhaÍď l.eo viz Machar
Leoparď Giacomo (r798-rB7) 325
Lermontov Michail Jurievič (|8L4 až

184r) t50,2t4,29O
Lessi.g Gottbbtd Ephraim (t729 až

1781) 86
Lďan A. K. viz KláštersbÍ
I.eška Štěpán (|757-lu8; 222
Linda Josef 77; 155-156
Liška Emanuel Krescens (r852-r9o3)

LL4
Lolek Stanislav (r873-f 936) 2gl
Lomnickf z Budče Šimon (|522-1622)

255
Longfellow Henry vadsworth (l8o7 až

1882) 13t,238
Lttkiános (asi 120-180) 86
Luther Martin (t483-1546) 138

Macek Antonín 156-158
Maeterlinck Maurice (1862-1949)

100,128

34r
Mahn JiÍí 54' 158-161
Mach Josef 159, 162-163
Mácha Karel Hynek 6, 9' |2, 37,

43 ,60 ,63 ,73 ,  110,  l l 3 , '123,  128,
L33;155, L56, 163-167,'L77' lB5'
L93; 195, 230, 232, 286, 309,31.7,
319

Máchal Jan (1855-1939) 3l8
Mathar Josef Saatopluh E, 26, 69,

90, 108, 116, 130, 146,167-173,L98,
267, 269, 272, 289, 318r.319, 327

Machiavelli NicolÓ (1469-1527) 12
Maierová Marie (1882-1967) 7' 206,

208
Maliiooá Helena 1 73-175'.246
Mallarmé Stéphane (1842-1898) l00'

L28,221
MalÝ Jakub Josef (r8ll-1885) L93,

232
Mánes Josef (1820-187l) 9' 302
Manetínská.Kolárová Anna (1817 až

1882) 311
Mann Thomas (f875-1955) Ll5
Marek Antonln (f785-1877) 222
Mareh Jan Jitrdiich 176-177
Marten Miloš (1883-1917) 7
Martialis Marcus Valerius (asi 40 až

104) U,86
Martinrt Bohuslav (f890-1959) I32
Masaryk Tomáš Garrigue (1850-1937)

7r77, 168, L82
Matrlška Janko (1821-1877) 3|6
Mayer RudolÍ 73' 177-178
Mazzini Giuseppe (f805-f872) 307
Méhul Etienne Nicolas (1763-t8r7)

110
Merhaut Josef 178-180
Mérimée Prosper (1803-1870) |49
Meštrovié lvan (18&-1926) 29o
Metternich l(lemens Lothar l7enzel

(r773-L859) 129
Mickiewicz Adam (r798-f855) 62,

85,145, l7O,325
Mikovec Ferdinand BÍetislav (|826 až

1862) 72
Miksche Mikutáš (1805-1874) 292
Mikschová Anna viz Téver
Milton John (1608-1674) 123
Mithridates viz Machar

Jmennll rejstžík

Mních Tomáš 222
Mokrj Otakar (1854-1899) 92, 331
Montesquieu Charles de Secondat

(r689-1755) 224
Mošna Jindfich (1837-1911) 54'288
Mozart Volfgang Amadeus (L756 až

1791) 110,286,295
Mrštik Alois 180-181, I82,25o,288
Mrštik Vilém |46, L70,|80' 181-181'

240, 250, 267, 288

Napoleon Bonaparte (L769-L821) 83,
r38,216

Náprstek Vojtěch (1826-1894) 187
Nasková R žena (1884-1960) L73
Nebesbj, Václazl Bolemír ||3, 184-185
Nejeďf Jan (1776-1834) I42, 222
NeieďÝ Zdeněk (1878-1962) l16'

206,267
Němcatld Božma 6' L7' 67,73, 74' 87'

129, tM, 151, 181, L85, 186-190,
218,256,260 ,

Neru.da Jan 6, LO' 12' 17 ' 67 ' 69' 72,
73,94,95, 111, 128, r/'J' L68, L70,
172, L78, 185, 187, 190-198,2t4
225, 226,231,232,237, 257, 275.
305,3r3,319,320

Nestor (2. pol. 1l. stol.-zač. 12. stol.)
60, 88

Nestroy Johann Nepomuk (180l až
1862) 271

Neuberk Jan František (L743-I784)
L42

Neunant Sta slan Rlostka 7,68,70,
159, 198-205, 221,269, 281, 294,
303,327 .

Neumannová Kamila (|874-|956) 22I
Nezval Vítězslav (1900-1958) L59, L67
Nietzsche Friedrich (1844-1900) 66,

146,298
Nikolaj I. (1796-1855) A
Nosek Josef (1829-1899) 173
Nosková Helena viz MalíÍová
Nostic František Antonín (L725 -|7 94)

50
Novák Arne (1880-1939) 7'L99'205
Novák Teodor (1879-190l) 2o5
Novák Vítězslav (1870-1949) 96
Ilíu.ldkná Teréza 205-208
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Koller František (1767-1826) 2|6
Komenskf Jan Ámos (t5g2-|67o)
t24,154
Konopásek Prokop (1785-1828) |42
Konrád Karel (1899-1971) 2o5
KQeck| Matěj 141-142
KoienskÍ Josef (1847-1938) 287
Kosmák Václav (18,t}-1898) 13
Kotzebue August (1261-18f9) 296
Kounic Václav (1848-1913) 235
Kovaiovic Karel (1862-1920) 288
KráJ Janko (L822.|876) 316
Krameius Matěj Václav 5|, 142 až

143, t55,295
Kramerius Václav Rodomil (|792 až

186r) L+3
Kránohorshá Elišha |0O, 1 43-145,259
Kraszewski JÓzef Ignacy (1812-1887)

252

340
Krejěi Františeh Vátlao 145-148,

L68, L70,319
Krumlovskf František (l8l7-1875)

t2
Kňička laroslav (1882-1969) l48
KŤičha Petr 7' 148-150
Kubešová }Ilna viz Kvapilová
Kuča Augustfn 222
Kučera Jan (1838-1s95) 23|
Kulda Bencš Metod 150-151
Kunc Jarostav (1912) 5
Kuzmány Karol (r8o6-ls66) 3|6
Koapil J aroslao 116, 1 S 1 -1 SJ, 2gg,32}
Kvapilová Hana (1866-1907) l5l'

152, 153,263,320

I.anger František (l88s-r965) |o7
Langa Josef Jdroslov 47, |t3' 153 až

155
Lauennann Josef (18't4-lg}7) 2g2
I-auermannová-Mikschová Anna viz

Téver
Leconte de Lisle Charles (f8t8-f894)

325
LenauNikolaus (1802-1850) t3l
Lenin (Ulianov) Vladimír ltjič (r87o až

1924) 158
LeonhaÍď l.eo viz Machar
Leoparď Giacomo (r798-rB7) 325
Lermontov Michail Jurievič (|8L4 až

184r) t50,2t4,29O
Lessi.g Gottbbtd Ephraim (t729 až

1781) 86
Lďan A. K. viz KláštersbÍ
I.eška Štěpán (|757-lu8; 222
Linda Josef 77; 155-156
Liška Emanuel Krescens (r852-r9o3)

LL4
Lolek Stanislav (r873-f 936) 2gl
Lomnickf z Budče Šimon (|522-1622)

255
Longfellow Henry vadsworth (l8o7 až

1882) 13t,238
Lttkiános (asi 120-180) 86
Luther Martin (t483-1546) 138

Macek Antonín 156-158
Maeterlinck Maurice (1862-1949)

100,128

34r
Mahn JiÍí 54' 158-161
Mach Josef 159, 162-163
Mácha Karel Hynek 6, 9' |2, 37,

43 ,60 ,63 ,73 ,  110,  l l 3 , '123,  128,
L33;155, L56, 163-167,'L77' lB5'
L93; 195, 230, 232, 286, 309,31.7,
319

Máchal Jan (1855-1939) 3l8
Mathar Josef Saatopluh E, 26, 69,

90, 108, 116, 130, 146,167-173,L98,
267, 269, 272, 289, 318r.319, 327

Machiavelli NicolÓ (1469-1527) 12
Maierová Marie (1882-1967) 7' 206,

208
Maliiooá Helena 1 73-175'.246
Mallarmé Stéphane (1842-1898) l00'

L28,221
MalÝ Jakub Josef (r8ll-1885) L93,

232
Mánes Josef (1820-187l) 9' 302
Manetínská.Kolárová Anna (1817 až

1882) 311
Mann Thomas (f875-1955) Ll5
Marek Antonln (f785-1877) 222
Mareh Jan Jitrdiich 176-177
Marten Miloš (1883-1917) 7
Martialis Marcus Valerius (asi 40 až

104) U,86
Martinrt Bohuslav (f890-1959) I32
Masaryk Tomáš Garrigue (1850-1937)

7r77, 168, L82
Matrlška Janko (1821-1877) 3|6
Mayer RudolÍ 73' 177-178
Mazzini Giuseppe (f805-f872) 307
Méhul Etienne Nicolas (1763-t8r7)

110
Merhaut Josef 178-180
Mérimée Prosper (1803-1870) |49
Meštrovié lvan (18&-1926) 29o
Metternich l(lemens Lothar l7enzel

(r773-L859) 129
Mickiewicz Adam (r798-f855) 62,

85,145, l7O,325
Mikovec Ferdinand BÍetislav (|826 až

1862) 72
Miksche Mikutáš (1805-1874) 292
Mikschová Anna viz Téver
Milton John (1608-1674) 123
Mithridates viz Machar

Jmennll rejstžík

Mních Tomáš 222
Mokrj Otakar (1854-1899) 92, 331
Montesquieu Charles de Secondat

(r689-1755) 224
Mošna Jindfich (1837-1911) 54'288
Mozart Volfgang Amadeus (L756 až

1791) 110,286,295
Mrštik Alois 180-181, I82,25o,288
Mrštik Vilém |46, L70,|80' 181-181'

240, 250, 267, 288

Napoleon Bonaparte (L769-L821) 83,
r38,216

Náprstek Vojtěch (1826-1894) 187
Nasková R žena (1884-1960) L73
Nebesbj, Václazl Bolemír ||3, 184-185
Nejeďf Jan (1776-1834) I42, 222
NeieďÝ Zdeněk (1878-1962) l16'

206,267
Němcatld Božma 6' L7' 67,73, 74' 87'

129, tM, 151, 181, L85, 186-190,
218,256,260 ,

Neru.da Jan 6, LO' 12' 17 ' 67 ' 69' 72,
73,94,95, 111, 128, r/'J' L68, L70,
172, L78, 185, 187, 190-198,2t4
225, 226,231,232,237, 257, 275.
305,3r3,319,320

Nestor (2. pol. 1l. stol.-zač. 12. stol.)
60, 88

Nestroy Johann Nepomuk (180l až
1862) 271

Neuberk Jan František (L743-I784)
L42

Neunant Sta slan Rlostka 7,68,70,
159, 198-205, 221,269, 281, 294,
303,327 .

Neumannová Kamila (|874-|956) 22I
Nezval Vítězslav (1900-1958) L59, L67
Nietzsche Friedrich (1844-1900) 66,

146,298
Nikolaj I. (1796-1855) A
Nosek Josef (1829-1899) 173
Nosková Helena viz MalíÍová
Nostic František Antonín (L725 -|7 94)

50
Novák Arne (1880-1939) 7'L99'205
Novák Teodor (1879-190l) 2o5
Novák Vítězslav (1870-1949) 96
Ilíu.ldkná Teréza 205-208



I
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Jmennll rejstťlk

O'Henry (W. S. porter) (1862-t910)
r62

Olbracht lvan (1882-1952) ?, t74.
246,271,301

Opolsklt Jan 209-210
Ossian (3. stol.) (J. Macpherson,

I736-1?96') ZtL
Otto Jan (1841-1916) 93

Palack František 6' 18' 52, 60,76'
77, gg, 103, L23, 210_212, 266

Palkovič JiŤí (1769-1850) 222
Pammrová Anna (1860-1945) 30
Pecka ( Strahovsklt) Josef Boleslav

212-213
Pechová Alžběta viz Krásnohorská
Pelcl František Martin (l734-l80l)

50 ,57 ,222
Pelcl Josef (1861-1916) t45, !70, 268
PetÓfi Sándor (L823-184g) !g3,307,

325
Petrarca Francesco (1304-1374) 325
Pfleger Morarsskll Gustao I7, 214 až

215,248
Philippe Charles Louis (1874_1909)

158
Picek Václav Jaromir (1812-1869) 47
Pinkas Soběslav (r827-190l) 85
Pisemskij Alexei FeofiIaktovič (t82t až

1861) 182
Plánek lan Vlastislav (l789-1865)

42 , 45
Plat n (427-348 pŤ. n. l.) |2g
Plautus Titus Maccir.:s (asi 25l-l84 pň.

n .  l ' ]  l č )

Fodlipská Sofie (1833-1897) l88.
256,327

Poe Edgar Allan (1809-1849) lO" 12.
162

Pohl Jan Yáclav (Í?20-fi9} 51
Pokornjl RudolÍ 215_216
Polcik h!.ilr,ra Zdirad 43, 21 6-21 Z. 320
Polavskj' Ferdinand (1779-1844) 286
Pospiši l Jan Hostivít (17B5-l868i 1|2
Pospíšil Jaroslav (|8t2-l889) t iz. eos
PracJda František 217_21g
Pražák Albert (t8s0-l956) 7, 318' 32o
Preissoaá Gabriela |83, 219_220,

250,288

342
Prochdzha Ar*ošt !26, 146, 2a1,

220 -222, 267 , 319
Przybyszewski Stanislaw (IA68--192,7)

54,128
PŤerhof HeŤman (l83I*1867) 14|
Puchmajer Antonin Jaroslav 76, 102,

2t1, 217, 222_224, 295
Puimanová JVtarie (r893-1958) 24'

t06,269
Puškin Aiexander Sergejevič (L799 až

1837) 17, 18, 145, I5O, 214, 2go

Quis Ladislao 224-225

Rais Karel Václaa 12, !5, 116'
225-229,327

Rautenkranc Josef František Miloslav
(1776-1817) 222

Reinhardt Max (1873-1943) 153
Rettigová Magdaléna Dobromila

(1785-1845) 43
Rieger František Ladislav (t8l8-19o3)

288, 292
Rimbaud Jean Arthur (1S54-tg9l)

t00,22r
Rittersberk ]an (1780-1841) 43
Rod Edouard (1857-1910) 318
Rosa Václav Jan (i620-1689) 51
Rostand Edmond (1868-19lB) 325
Rottová Johanna viz Světlá
Rousek Antonín viz Machar
Rousseau Jean-Jacques (1,212-1778)

75
Rubeš František Jaromír |8, 229-230
Rulík Jan (|744_|812) 5L

Sabina Kare! l!, "1.2, 66, 73, Ig3, Zl5,
224, %A-n4

Saint-Simon Claude Henri (1760 až
1825) t2

Sardou Victorien (lS3l-t9OS) 271
Sázavská Anna (1825-1893) 67
Scott \lralter (1771-t932) 43, t33,

176,3t0
Scribe Eugěne (179l-18Ól) 29' 24g,

271
Sedláček Josef Vo|těcb (1785-1836)

L  t o

Sezima Karel (1876-1949) 7,25O

343
ShakesPeare William (1564-1616)

l3l, L33, !36, 153, 155,238,296,
3Ll,325

Shelley PercY BYsshe (1792-1822)

325
Schaller Jaroslav (1738-1809) 50

Schauer Hubert Gordon (1862-1892)
7 ,182,267

Schikaneder Emanuel (1751-1812)
295

Schiller Friedrich (1759-1805) 62,
74, Llo, 123, !361 225,266, 296,325

Schmillauer A. viz Šmilovskf
Schmoranz Gustav (1858-1930) 288
Sch nfeld Johann Ferdinand (|750 až
1821) 142, r55

,'Schopenhauer Arthur (1788-1860)
30,298

Schutz Ferdinanil 72, I44, 235-236
Schweiger Hanuš (1854-1912) 290
Sinclair Upton (1878-1968) 158
SWek Josef V clao 6' 100' 116' 130,

l3L, 144, L45, 216, 226, 236-239'
242,3O5,326

Slavíček Antonín (1870-1910) 299,
301

Smetana BedÍich (1824-1884) 53'
I08, 143, L44, L76, 234, 259

Sokol Karel Elgart L84, 239-241
Souček Viktor viz Dyk
Soukup František (187l-1940) L70
Sooa Antonin 26t 90,99, IOI' L46t

170, 22L, 241-245,25r, 269, 272
Stach Václav (L754_L83L) 295
Stanislavskii Konstantin Sergejevič

(1863-1938) r53
Stašek Antal l74, 246-249
Steinsberg František Guolfinger (asi

1757-1805) 295
Stendhal (H. Beyle) (1783-L842) 3LB
StrahovskÝ viz Pecka
Stránickf viz Bendl V. Č.
Stroupežnickj Lad'islazl I83, 220,

249-250,288
Such Lotar 250-252
Suk ]osef (1874-L935) 334
Sumin JiŤi, 252-254
Sušil František 16, 150, l5t' 254-255
Saátek JoseJ 255-256

Jmennll rejstŤík

Szlětlá Karo!ína 6,73,143' 188' 191'
2A5, 256-264,291

Svitavská Fina viz Sumín
Saobada František Xauer L30, l52'

260-262,263
Svoboda Václav Alois (1791 -1849) 222
Suobodotsti R žena 2L, 146, L73' 260,

263-265,267,270

Šafanh Paael Josef 6' 43, 77' L03'
L23, r4O, 2L0, 211, 265-266

Šalda František X. 7, 2l, 30' 95,
106, 145, 146, 168, L7O, 173' 182,
206,22L,238, 246, 263, 267-271,
273,2961 3L8

Šamberk František Ferdinand 271 až
272

Šedivf Prokop (1764-pied 1810) I43
Šembera Alois Voitěch (1807-1882)

L6,77
Ševyriov Stěpan Petrovič (1806-1864)

84
Šimaeek František (1834-1885) 272
Šimáček Matěj Anastazia L|6' L52'

L68,226, 272-274,327
ŠimanovskÝ Karel (1826-1904) 288
Šimek Maximilián (1748-1798) 51
Škroup František (1801_1862) 47,

lr0,3r2
Šlejkar Josef Karel |70' 275-277
Šmilnskll Alois Vojtěch 277-279
Šolc Václaa 279-280
Špála Václav (1885-1946) l99
Šrámek Frál7a 26,57, l59, I99' 20L,

281-285,327
Štěpánek lan Nepomuk L3|, 285 až

286,3lL
Šternterk František (1763-1830) 2|0
Štolba JoseJ 287
Šubert František Adolf 288-289

Tablic Bohuslav (L769-L832) 222
TtiborskJl František 289-290
Taine HiPPolYte (1828-1893) 225'

269,319
Tasso Torquato (1544-1595) 325
Teplj' František (1867-1945) 16
Tbrentius Afer Publius (asi 195-159

pŤ. n. 1.) r85



Jmennll rejstŤík

Palack František 6' 18' 52, 60' 76,
77, gg, LO3, 123, 210_212, 266

Palkovič Jiií (1769-1850) 222
Pammrová Anna (l860-i945) 30
Pecka ( Strahoztsk ) Josef Boleslao

21 2-213
Pechová Alžběta viz Krásnohorská
Pelcl František Martin (1734-180l)

50,5r,222
Pelcl Josef (186f-1916) 145, tTO, 268
PetÓfi Sándor (l823-L849) !g3,3o7'

325
Petrarca Francesco (1304-1374) 325
Pfleger Morarssk Gustao 11, 214 až

215,248
Philippe Charles Louis (1874-1909)

158
Picek Václav Jaromír (1812-1869) 47
Pinkas Soběslav (r827-190l) 85
Pisemskij Alexej Feofilaktovič (|82l až

1861) r82
Plánek Jan Vlastislav (l7s9-l865)

42 , 45
P|at n (427-348 pÍ. n. l.) |2g
Plautus Titus Maccir:s (asi 25l-l84 oň.

n .  l . )  185
Podlipská Sofie (1833-1897) 188,

256,321
Poe Edgar Al lan (r809-1849) 10, 12,

162
Pohl Jan Yáciav Q72a-ťI9a) 51
Pokorn Rudolf 215-216
Polák hli|r,ta Zdirad 43, 216_217, 320
Polavsky Ferdinand (t779-1844) 286
Pospíšil Jan Hostivít (17B5-1s68) ll2
Pospíšil Jaroslav (1812-1889) 112, 3o8
Praada František 217_21g
Pražák Albert (l880-1956) 7, 3|8, 32o
Preissoaá Glbriela 183, 219_220'

258,289

706,269
Puškin Aiexander Sergejevič (|?99 až

lg37) 17, lB, 145, 150, 214, 2go

Quis Ladislao 224-225

Rais Karel Václaa |2, 15, l16,
225-229,327

Rautenkranc Josef František Miloslav
(1776-1817) 222

Reinhardt Max (L873-Da! B3
Rettigová Magdaléna Dobromlla

(1785-1845) 43
Rieger František Ladislav (l8l8-l9o3)

288, 292
Rimbaud jean Arthur (1S54-lB9l)

100,22L
Rittersberk Jan (1780-1841) 43
Rod Edouard (1857-1910) 3rB
Rosa Václav Jan (i620-1689) 5l
Rostand Edmond (1868-1918) 325
Rottová Johanna viz Světlá
Rousek Antonín viz Machar
Rousseau Jean-Jacques (1712-I?79)

75
Rubeš František Jaromir |8' 229_230
Rulík Jan (1744-|812) 5|

Sabina Kare! 11, 12, 66, 73, lg3, 215,
224, XA-n4

Saínt-Simon Claude Henri (|760 až
1825) 12

Sardou Victorien (1S31-1908) 2Zl
Sázavská Anna (l825_1893) 67
scort walter (1771-1g32) 43, I33,

176,310
Scribe L]ugěne (t791-1s6l) 29' 24g,

271
Sedláček Josef Vojtčch (1785-1836)

176
Sezima Karel (1876-1949) 7,250

343
Shakespeare t|ťilliam (1564-i6l6)

131, L33, !36, 153, 155,2381 296,
3Ll,325

Shelley PercY BYsshe (1792-1822)

325
Schaller Jaroslav (1738-1809) 50
Schauer Hubert Gordon (1862-1892)

7, L82,267
Schikaneder Emanuel (1751-1812)

295
Schiller Friedrich (1759-1805) 62'

74, IL}, Í23' |36' 225' 266' 296,325
Schmillauer A. viz Šmilovskf
Schmoranz Gustav (1858-1930) 288
SchÓnfeld Johann Ferdinand (1750 až
t82l) 142, L55

/Schopenhauer Arthur (1788-1860)
30,298

Sclrulz Ferdinand 72, L44' 235-236
Schweiger Hanuš (1854-1912) 29o
Sinclair Upton (1878-1968) 158
Sltidek Josef Václat: 6' l00' 116' 130'

L3l, L44, L45, 216,226, 236-239,
242,305,326

Slavíček Antonín (1870-1910) 299'
301

Smetana Bedíich (1824-1884) 53,
108, 143, L44, L76, 234, 259

Sokol Karel Elgart L84' 239-241
Souček Viktor viz Dyk
Soukup František (187l_1940) Í70
Soaa Antonín 26, 90,99, 10l' 146,

170,22I, 241-245, 251,269, 272
Stach Václav (L754-L83|) 295
Stanislavskii Konstantin Sergeievič

(1863-1938) 153
Stašeh Antal L74, 246-249
Steinsberg František Guolfinger (asi

1757-1805) 295
Stendhal (H. Beyle) (1783-1842) 318
Strahovski'viz Pecka
StránickÝ viz Bendl V. Č.
Stroupežnicbjl LadislaÚ |83' 220,

249-250,288
Such' Lotar 250-252
Suk Josef (L874-L935) 334
Sumín jifi, 252_254
SušiI František 16, 150, 15L,254-255
Satitek Josef 255-256

Jmennll rejstťí,k

Srlětlá Karolina 6,73,143' 188' 191,
2A5, 256-260,293

Svitavská Fina viz Sumín
Saoboda František Xaaer I30' I52'

260-262,263
Svoboda Václav Alois (1791-L849) 222
Szlobodauá R žma 2L' |46' |73' 260'

263-265,267,274

Šafažik Pallel Josef 6, 43' 77, |03,
L23, L O, 210, 2r1, 265-266

ŠaWa František X. 7' 2L, 30, 95,
106, 145, 146, 168, r70, 173, 182,
206,22L,238, 246, 263, 267-271,
273,296,3r8

Šamberk František Ferdinand 271 aŽ
272

Šedivf Prokop (1764-pied 1810) L43
Šembera Alois Vojtěch (1807-1882)

16,77
Ševyriov Stěpan Petrovič (1806-1864)

84
Šimríeek František (1834-1885) 272
Šimáček Matěj Anastazia 1L6' L52'

168,226, 272-274,327
ŠimanovskÝ Karel (1826-1904) 288
Šimek Maximilián (1748-1798) 51
Škroup František (180l-1862) 47'

l l0,3r2
Šlejkar Josef Karel L70' 275-277
Šmilnskj; Alois Vojtěch 277_279
Šolc Václazl 279-280
Špála Václav (1885-1946) 199
Šr mek Fráúa 26,57' L59' L99' 201'

281-285,327
Štěpánek Jan Nepomuk L3L' 285 až

286,3Lr
Šternberk František (1763-1830) 2L0
Štolba JoseÍ 287
Šubert František Ádolf 288_289

Tablic Bohuslav (1769-L832) 222
TáborskJl František 289.290
Taine HippolYte (1828-1893) 225,

269,319
Tasso Torquato (1544-L595) 325
Teplf František (L867-|945) 16
Tbrentius Afer Publius (asi 195-159

pŤ. n. l.) r85

342
O'Henry (W. S. Porter) (1862-1910) Prockázka Árnofu )'26, 146, 2a4)

162 220_2225 267,319
Olbracht Ivan (1882-1952) ?. 174, przybyszewski Stanislaw (,tB6B_1g27)

246,271,30L 54^ 128
opolskll Jan 209-210 l,Ťerhof Heiman (183I_1867) i.tl
Ossian (3' stol.) (J' Macpherson, Puchmajer Antonin jaroslaa zá, foz,

L736-L796) 2rr 211,217, 222_22A,2g5
otto Jan (184l-1916) 93 Pujmanová Marie (1893-1958) 24.



Jmmtj rejstžik

Těmahlidek RudolÍ l59' 290-292
Téper Felix 292-294
TMm Karel Ignác (1763-1816) 295
Thán V claa I3I' 294_296
Theer Otakar L53, L99, 206' 293' 294'

296-298,327
Thomayer Josef (1853-1927) l14'

LL6,226
Thun František Antonín (1847-1916)

9
TilleVáclav (|867-L937) 7, 320
Tilsch Emanuel (L866-19L2) 299
Tilschotlá Anna Maria 298-302
Tolstoi Lev Nikolajevič (1828-1910)

189
Toman Karel 198, 199' 22Lr25O'269'

302-306
Tomek Václav Vladivoi (l8l8-l905)

327
Tomíček Jan Slavomír (1806-1866)

L64
Tráger Josef (1904-1971) 320
Traven B. (1882 nebo 1890-1969) L62
TŤebickf Jan (1870-1944) 170
Tňebízskf viz Beneš Tiebízskf
T ma Karel 307
Tupf Karel Eugen viz Jablonskf
Turgeněv Ivan Sergeievič (1818-1883)

293
TylIoseÍ Kajetán 6'84'87' 110' lll'

l3l, L36, 144, L55, 164, 176, 177,
185,  218,  229,230,232,271,  286,
307-314

Tyrš Miroslav (1832-1884) r00

Uher Josef 314-315
Ungar Karel Rafael (1743-1807) 5l

Vacek-Kamenickf František Jaroslav
(1806-1869) 47

Václavek Beďich (|897 -L94) 159' 200
Vančqra Antonín viz Mahen
Vantura Vladislav (1891-1942) 137,

158
Vašek Antonín (1829-1880) 24, 77
Vašek Vlaďmír viz Bezruč
Vavák František Jan (174l-1818) 222
Vergilius Maro Publius (70-19 pÍ. n.

l.) 223

344

Verhaeren Emile (1855-1916) 100
Verlaine Paul (18t14-1896) 100
Vigny Alfred (1797-L863) 325
Vildrac Charles (1882-f97f) 148
Vilímek Josef Richard (l835-19lr)

141
Villon Frangois (1431 ? - po r. 1463)

66, L59
VinaŤichf Karel Alois (1803-1869)

r25
Vlček Jaroslao ?7, 316-318
Vlček Václav (1839-1908) l34' |43,

278
Vo&ik Jindíich 146, 168, 267, 31 8-320
Voian Eduard (1853-1920) 54,153,

320
Voltaire (F. M. Arouet) (1694-1778)

96, gg, l5g
Vorel Jan (L869-1925) L46
Vrbová Amálie viz Sumín
Vrchli& Jaroslav 6, 30, 92, lOO,

114 130, L44, I45,146, l5t, t52,
L57, 167, 170, l7l, lggr 2t6,217,
238, 242, 267, 273, 2gg, 290,
321-327,331, 334

Vagner Richard (18f3-1883) 108
l7ashington George (L732-1799) 307
l7atteau Antoine (1684-L72L) 224
\Peber Carl Maria (1786-1826) 286
Veiner Richard (1884-f 937) 107
Vhitman Valt (1819-1892) 128,325
Vilde Oscar (1856-1900) 131
Winter Zikmund 116, 226, 327-330
Volker Jirí (1900-1924) L48' 269,

28r

Zákreis František (1839-1907) L44
Zapletalová viz Benešová
Zápotoclcf l,aďslav (1852-1916) 2L2
ZavÍel František (1879-1915) 54
Zeman Antonín viz Stašek
Zeyer Julius 6, 92, 128, 199, 238, 242,

292,293,294, 330-334
ZiegJer Josef Liboslav (1782-1846)

2 L6 , 217
Zola Emile (184O-f902) L44, L81,274
Ziillner Filip 27Í
Zoula Norbert (1854-1886) 2L3
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Těmohlídek Rudolf |59' 290-292
Téver Felix 292-294
Thám Karel Ignác (1763-1816) 295
Thám Václag t3I' 294-296
Theer Otakar 153, 199, 206, 293, 294,

296-298,327
Thomayer Josef (1853-1927) ll4,

tl6,226
Thun František Antonín (1847-1916)

9
TilleVáclav (L867_|937) 7' 320
Tilsch Emanuel (L866-L9L2) 299
Tilschogá Anna Maria 298-302
Tolstoi Lev Nikolaievič (l828-l9r0)

189
Toman Karel 198' 199' 221,250'269,

302-306
Tomek Václav Vladivoj (l8r8-l905)

327
Tomíček Jan Slavomír (1806-1866)

L64
Tráger Josef (1904-197l) 320
Tmven B. (1882 nebo 1890-1969) 162
Tfebickf Jan (1870-r9,U) 170
Tiebízskf viz Beneš TŤebízskf
T ma Karel 307
Tupf Karel Bugen viz Jablonskf
Turgeněv Ivan Sergejevič (1818-1883)

293
TylŤoseÍ Kajet n 6,84'87, ll0' l11'

L3l, 136, L44, 155, 164, 176, 177,
18í' 218' 229' 230' 232, 27|' 286'
307-314

Tyrš Miroslav (1832-1884) l00

Uher Josef 314-315
Ungar Karel Rafael (1743-1807) 5l

Vacek-Kameniclcf František Jaroslav
(1806-1869) 47

Václavek Bediich (L897 -L943) |59'200
Vanfura Antonín viz Mahen
Vančura Vladislav (189l-1942) |37'

158
Vašek Antonín (1829-1880) 24, 77
Vašek Vlaďmír viz Bezruč
Vavák František Jan (1741-1818) 222
Vergilius Maro Publius (70-19 pi. n.

r.) 223

344

Verhaeren Emile (1855-1916) 100
Verlaine Paul (1844-f896) 100
Vigny Alfred (I797-L863) 325
Vildrac Charles (1882-f97f) 148
Vilímek Josef Richard (1835-1911)

141
Villon Frangois (1431 ? - po r. 1463)

66, L59
VinaŤiclcf Karel Alois (1803-1869)

r25
Vlčeh Jaroslav 77' 316-318
Vlček Václav (1839-1908) |34, |43,

278
Vodák JindÍich L46, |68, 267, 31 8-320
Vojan Eduard (1853-1920) 54,153,

320
Voltaire (F. M. Arouet) (L694-I778)

86, 88, 158
Vorel Jan (1869-L925) 146
Vrbová Amálie viz Sumín
Vrchli@! Jarosl.ats 6, 30, 92, LOO,
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Vatteau Antoine (1684-1721) 224
!7eber Carl Maria (1786-1826) 286
Veiner Richard (f884-f937) 107
Vhitman Vah (1819-1892) I28,325
Vilde Oscar (1856-1900) l3r
Winter Zihmmd LL6, 226, 327-330
Wolker Jirí (1900-1924) |48, 269'

281

Zákcejs František (1839-1907) l44
Zapletalová viz Benešová
Zápotockf Laďslav (1852-1916) 2|2
Zaviel František (1879-1915) 54
Zeman Antonín viz Stašek
Zqter Julius 6, 92, 128, 199, 238, 242,

292,293,294, 330334
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generací, směrrl a kulturních institucí.)

A porta inferi 57
Ad hoc! 37
Adamité 38
Adamova svatba 105
AcherÓn r40
Akademickf čtenáiskf spolek 72
Akord života 24l
Aleluja 289
Alma mater 301
Almanach českého studentstva 28o
Almanach dramatickfch děl (Klicpera)

r32
Almanach na rok 1914 65, 199,297
Almanach secese 199, 221
Almanachy A. J. Puchmajera (vyd.

J. Vlček) 3l8
Americké obrázky 237
Americké verše z doby válečné |63
Analfza 267,270
Anarchistická revue l99
Anděl 38
Anděl strážce r98
Andělská sonáta |79
Anebo 58
Anekdoty 3L5
AnemÓnky 92
AnjelsM hora t76
Anna Potocká 238
Anně L96
Anti-Gide neboli optimismus bez po-

věr a iluzí 204
Antika a kŤesťanství |73
Antologie ruské lyriky (PokornÝ) 2|5
Antonírr Vondrejc 35
Apostrofy hrdé a vášnivé 200
Apoštolové Ll|
Arabesky (Neruda) 194
Arabesky a kresby (Herites) 9l
Artur a Leontlfna 94
Atala aneb.., 123
Athenaeum 77,10813L6
Ať žiie život! 204
Babička l8l '  l86' l89l l90

Bahnitá luka |79
Baiazzo 280
Bájky (Langer) l54
Bajky (SuchÝ) 252
Bájky Bidpajovy |29
Bajky velkfch 144
Balada dětská 95
Balada horská L97
Balada o svatbě v Kanaán |9?
Balada o ženě vražednici 55
Balada tŤíkrálová 197
Balada zimní L97
Balady (Mahen) 159
Balady a rornance 197
Bďady duše 242
BankrotáÍ 3L2
Bar Kochba 323
Barbďi L7L
Baron Goertz 29
BartoĎ 105
Básně (Čecb) 38
Básně (Heyduk) 95
Básně (Chmelenskf) 110
Básně (JablonskÝ) 1L2,lL3
Básně (J. J. Kolár) L37
Básně (Jan Kollár) 138' 139
Básně (Marek) |76
Básně (Sabina) 234
Básně (Sládek) 237
Básně (Sušil) 254
Básně (Svoboda) 261
Básně (Šrámek) 283
Básně v ieči vázané 294,295
Básnícké profily francouzské 325
Básnické spisy Adolfa Heyduka 97
Básníkovo iaro 245
Bavlnkovy ženy a jiné povídky r80
Bedra 179
BedŤich Smetana'.. (HostinskÝ) 108
BedŤich Smetana (Kreičí) L47
Berounské koláče 286
Besedy Času 2|'90,299
Besedy lidu 78
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Věcnll rejstžik

Běsové l49' l5o
Bez rtázvw 169
Bezbožné povídky |57
Bezednf rok 203
Bible kralická I25
Bílá hora (Dvoňák) 55,56
BílÝ štít l49
Bitva bělohorská 255
Bitva u Lučence |20
Blaho v zahradě kvetoucích br oskvi 332
Blaník (Kticpera) |33
Blaník (KrásnohorsM) |44
Blázinec v prvním poschodí 272
BlbÝ JÓna |94
Blednoucí obrázky 92
Blouznění 233
Blouznivci našich hor 247
Bludďi 20
Bluďčka |52, t53 

'

Bludné duše 20
Bohatfr Muromec 44
BglrtnnsgkJtrukopis 154
BÓhmerwaldskizzen |34
Boje o zítŤek ?'269
Boris Godunov 145
Boubín 105
Bouda viz Mastenské divadlo
Borrcbarcn 272
Bouňe (Čech) 38
Bozi a lidé 323
Boží bojovníci (Machar) I7O
Boží bojovníci (Šotc) 28o
BožsM komeďe 276
Bragodža a jiné válečné vzpomínky

204
Braniboňi v- ČecMch (Sabina) 234
BraniboŤi v Čechách (Tyl) 3r0
Bratránci 3|5
Bratrství l75
Bratrstvo 720
BratŤi (Klicpera) l32
BratŤi (Mácha) 165
Bratňi (Vrchlickf) 326
Brevíň moderního člověka 323
Broučcí l25
BŤeněk Švihovskj' 31l
Bíetislav a Jitka aneb. '. 2g5
Bietislav První, česk;i Achitles, aneb. . .

286

348
Budoucí vlasť L64
Budoucnost 212
Burlesky(Herrrnann) 94
BuŤiči 284
Byl darebákem 194
Bj'vati Čechové... 47

Cesta do Arábie |43
Cesta do hor a jiné povídky 77
Cesta do ltálie (Polák) 2t7
Cesta krásy 22|
Cestopis... do Horní ltáIie (Kollár)

140
Cestou 320
Cestou kŤížovou 14, 15
Cestující společnosti herecké 3|1
Cesty veŤejného mínění l15
Cigánské melodie 95
cikáni 167
Cikánova píšťalka 47
Cimbál a husle 96
Cís. král' pražské noviny viz Pražské

noviny
civilismus 199
Co ie tŤeba opravit v Ungarově vydá-

n í . . .  5 l
Co minulo a nevrátí se vic 24?
Co piinesla léta LM
Co sní v haluzích 325
Co tkví v koňenech 325
Co zní v koruně 325
Co život opomíií 275
Confiteor 168
Confiteor I-III f69
CypŤiše 2|4

Čaroděinice Megera l43
Čarostňelec (loutková fua) l4l
Čarostňelec (!7eber) 28á
Čarovná zahrada 324
Čas (Herben) 25' 89' 90J 167' 168,

172,318
Čas (Krása)  t | | '  |g| ,255
Časopis Českého muzeum (Časopis

Společnosti vlastenského muzeum
v Čechách, Muzejník, muzejní časo.
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Lasopls pro katolické duchovenstvo
42

349
Čech (Mácha) L64
Čech a Němec 286
Čechoslav |54
Čechoslovan 79
Čechúv piíchod 333
Čechy krásné, Čechy mé. ' . 47
Čekanky 26l
Čerkes 39
Černá divizna 259
Černá hodinka 116
Černá Hora 104
Černá pole |79
Černí myslivci 264
Černohorské povídky 104
Černf a bílf 240
Čern Lohengrin 293
ČernÝ PetŤiček 257'258'260
Černf prapor 74
Čertova stěna L44
Červánky svobody 25I
Červen (časopis) 200, 28l
Červen (Šrámek) 285
Červenec L47
Česká akademie pro vědy, slovesnost

a umění |30'32L
Česká expeďce |42'|43
ČeskÁ kuttura 267
ČesM literatura na rok 1779 5l
Česká Meluzína l33
Česká moderna ,I, 8, |45' L47, L67'

t70, L71, L72, 182,262
Česká poiekaďa (Čelakovskf) 43
Česká prozÓdie @obrovskf) 51
ČesM revue 64'296,303
Česká společnost (Neruda) l92
Česká stráž 151' 318
Česká světsM písei lidová 109
ČesM Tbalia 267
Česká včela 42, 84' 85' l10' 286
České amazonky. .. L43
České balady a romance a jiné básně

(KlášterskÝ) 130
České granáty 3o9
České kraiiny 325
České krakováčky l54
České kritiky 221
České lesy |54
České muzeum viz Národní muzeum
České národní duchovní písně 43

Věcn rejstiík

České národní písně (Rittersberk) 43
České pohádky (Erben) 63
České prostonárodní obyčeje a písně

(Langer) 155
České stovo 78,3|8,319
České verše 196
České znělky (Selské písně a...) 236
České zpěvy 201
Československácesta 2a4
Československé noviny 318
Čestmír 3l2
Čeští spisovatelé 19. století 5
Čeští spisovatelé z pielomu |9. a 20,

století 5
Čimčirínek a chlapci 292
Člen bratrstva 236
Člověk 23'27L'30|
Črty, povidky a humoresky z cest 79
Čtyii knihy sonetri 169
Čtyiicet let s Al. firáskem |73
Čurila Ptenkovič 44

D (divaďo E. F. Buriana) |o7, 320
Ďábel frajtrem 150
Ďábel na skŤipci 10
Dagmar 39
Dalibor (čas.) 108
Dďimilova kronika 76
David 251
David a Jonathan 2I8
Dcera Otakarova lll
Dcerka 76
Dceruška Jairova 37
Dceňina kletba 6|' 63
Dědicové 300
Děďcové Bílé hory 74
Dědictví cyrilometodějské 254
Dědicwí po panu Šďrantovi 79
Dědicwí Tantalovo 323
Dědova mísa 196
Dědovy vrásky 28o
Dědrlv odkaz 96
Dějepis literatury českoslovanské (Sa-

bina) 233
Děiinné charaktery 30,l
Děiiny české literatury CVlček) 3|7
Děiiny české ňeči a literatury (Dobrov-

skÝ) 51
Dějiny české slovesnosti (Palackj) 211
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' Jamí sonety L69
Jarohněv z Hrádku 176
Jaroslav Šternberg v boji proti Tata-

rrim 156
Jaroslav Vrchlickf (Kreičí) L74
Jed z Judey l7l
Jedenácté piikáání 272
Jedy a léky 209
lebla 279
Jeji pastorkyĎa 2l9, 22o
Jen dál l98

Věcn rejstťik

Jen tti léta! 2l3
Jenerál bez voiska 29
Jestiáb kontra Hrďička 4|
Ještě jednou se vrátíme... 244
Ještě zní 283
Jeviště 318
Jih Ltz
Jindrové 36
linlvzdtch 274
Jiňí Poděbrad (Linda) 156
JiŤí Šmatlán 206
JiŤí z Poděbrad (Schulz) 235
Jiiíkovo vidění 3l3
Jiskry na moŤi 237
JitŤní písně 40
Jméno královské 2l3
Josefa bratfí jeho llo
Josefharfenista L94
JosefJungmann (Schulz) 235
Josef Ka|etán Tyl (Šamberk) 272
Jsem apoštol nového žití..' 2oo
Juanrlv konec 16l
Julián Apostata l7L
Julius Zeyer (Kreičí) 747
Juruícké písně národa bulharského l03

K dramatu 65
K slovanskému iihu |M
Káča 227
Kaietánské divadlo 136' L63' 3tl
Kalevala 103
Kalibtiv zločin 227
Kalilogie 53
Kam spějí děti r35
Kam to spěie? |72
Kamarádi svobody 160
Kamení, srdce a oblaka 284
Kandidátnesmrtelnosti 4t
Kandidáti existence l l
Kanteletar 103
Kantor Halfar 25
Kapitola o piedválečné generaci 160
Kapitoly o dramatě 320
Kapitoly o lidech kočovnfch a jiná

prÓza 3I4
Kaprice osudu 178
Karáskova galerie |26
Karel Havlíček Borovskf (Šamberk)

272



Věcn rejstčik

Karel Havlíček Borovskj (Trima) 107

Karel Hynek Mácha (Kreiči) |47

KarikaturY 78
Karolínská epopeia 333
Karpatské melodie 203
Kašpar Lén mstitel 34,35.
Kat 165
Katolická moderna 13, l99
Katolické povídky |73
KaždÝ chce bft trochu živ 23o
KaždÝ něco pro vlast! L32
Kde domov mrij 3L2
Kdo se vynasnaží, netrpí nouzí 295

Když vesla vypadnorr 108
Když vlny opadly 253
klasicistická poetika (norma) 5|' Io2,

223
Klavír a housle 285
Klekání 209
Klenčí, městečko na Chodsku 16
Klicpera dramatik (Šubert) 288
Klíč 161
Kmen 200
Kmotr Rozumec 278
Knihaaristokratická 126
Kniha epigram l9T
Kniha Josefova 142
Kniha lesťr, vod a strání 20L, 202
Kniha lyrikY 25L
Kniha o českém charakteru 160
Kniha o ráii |57
Kniha písni 65
Kniha veršri časovfch a pÍíležitfch

196
Kniha veršrl lyrickfch... 196
Kniha veršri vlpravn1fch 196
Kniha vzpomínek (Herben) 89
Kniha vzpomínek (Quir) 225
KnihovnačeskoslovensM 2|5
Knihovna klasikri 192
Knihovna Nového kultu l99
Knihy dobrfch autorri 221
Knihy feietonri I-II 173
Knihy veršri 196
Knížata 326
Kníže 54
Knížka o čtení praktickém 160
Kocourkov lll
Kolébka 12L

354

Kolonia Kuteisík 29l
Kolumbus 99
Komedie a hry Matěie Kopeckého

L4l
Komuna 78
Komunista I57
Komunistická revue 200
Komunistka 174
Kondor 244
KonecHackenschmidriv 59
Konec života 228
Konfese literáta l7z
Kontinenty 203
KonvalinkY 176
Kopiivy (Hašek) 78
KopŤivy (J. J. Langer) L54
Kouzelná flétna |L0,295
Kouzelná píšéala 295
Kovkop 27
Král Lávra 88
Král Lear 311
Král Václav IV. 54' 55
Král Vukašín 74
Královič 164
Královská česká společnost nauk 50

Království světa 65
Kramerius 107
Krameriusovy c. k. vlastenské noviny

L42
Krásná Kordula 46
Krásné Pole 27
Krásověda'.. 21|
Krátká prozÓdie česká (Sušil) 254

Krátké,,Les Confessions...,, L94

Krátkf jeho svět 328
Kratochvilná historie o ptáku Velikánu

Velikánoviči 4L
Kreičí a švec 287
Kreiči Fortunát 2l8
Kresby 240
Kresby uhlem 209
Kresby z cest (Čech) 4|
Kresby z Ještědí 260
Kritické pokusy očistit starší české

d ě i i n y . . . 5 2
Kritika (Durdík) 53
Krize národa 204
Kroi lidovÝ a národní vyšívání... 205

Krok 122

355
Kruh spisovateli 303
Kruté mládí 22
Krťtčky dějin 172
Krvavé kŤtiny aneb. ' . 3|3
Krva'rj'chléb L79
Krvavl i  soud aneb... 3L3
KrysaÍ 59
KŤehké květiny l74
KŤest sv. Vladimíra 88
Kiivoklad 165
KŤíž Božetěchťtv 324
KÍíž u potoka 258
KŤižáci l l l
KŤižovatky 285
Kterak se dohodli 259
Kterou bych rád 23o
Kuplet oněginskf |94
KuŤe melancholik 275
Kusy mého srdce 309
Kutnohorsk1f havíŤi aneb. . . (v.

Thám) 295
Kutnohorští havíŤi (Tyl) 3|3
Květy (Čech) 38' 53' Lo8,' 24o' 253,

292,316
Květy (Hálek' Neruda) |0' 54' 72,

193
Květy (Tyl) LL2' 185' L88' 229,308'

309, 310
Květy intimních nálad 242' 243
Květy mfch lučin 26|
Květy v jíní 29I
Kvítí 44
Kvítí polní z Moravy a ze Slezska r l0
Kytice (Kytice z básní K. J. Erbena,

Kytice z pověstí národních) 60,
6L-63

Kytice (Erben; titulní báseĎ) 61
Kytice z lidového básnictva (Bartoš)

L7
Kytice z národních písní moravs[fch

l 6
Kytice ze španělsklch romancí 185
Kytka, dar uměny zpěvu na rok...

47, 1L0

Labe 139, L40
Labutinka 25r27
Labyrint světa l54
Lada 298

Věcnil rejstŤik

Lada-NiÓla 17' 66,67
Láska (Neruda) 198
Láska (Neumann) 202' 204
Láska Čechova (Chmelensk ) lll
Latinská babička 236
Legenda o svatém Prokopu 324
Legenda staronová 289
Legenda věkú 322
Lehké a těžké kroky 58
Lenin 306
Lenora L23
Leonidas 26
Lesní panna 3|3
Lešetínsk1f kováí 39
Letáky |59
Léthé (Kollár) r40
Léthé a iiné básně (Sládek) 239
Letní sonety 169
Léto (Holeček) l05
Léto (Šrámek) 285
Letopis ruskf viz Nestorriv letopis

ruskf
Levá fronta 200
LevohradecM povídka |9
Liber aureus I52
Libušin hněv 334
Libušin sĎatek 111
Libušin soud. 76
Lid 78
Lid a národ 16
Lidé minul ch dob 294
Lidová kultura 200
Lidové noviny 57' 64' 68' 7l' 89'

159, l9g, 204, 241, 290, 291,314
Lidské srdce 174
Lípa (časopis) 2|' 263
Lípa (Šleihar) 276
Lístky HŤbitovního kvítí 196
Listové z dávnověkosti 43
Listy filologické 31t'
Listy k srdci 158
Listy piítele k pŤítelkyni.. , |29' 186
Liška Bystrouška 29|
Literární listy 22|, 267, 268, 296,

3r8
Literární obrazy (Sabina) 232
Literární shoda československá 2|6
Literární zprávy z cesty do Švédska

a Ruska 50



|,ěcny rejstŤik

KarelHavlíčekBorovsk5]'(Trlma) 307

Karel Hynek Mácha (Kreičí) |47

Karikatury 78
Karolínská epopeia 333
Karpatské melodie 203
Kašpar Lén mstitel 34' 35.
Kat 165
Katolická moderna |3, l99
Katolické povídky I73
KaŽdj,chce bjt trochu živ 23o

Každf něco pro vlast! |32
Kde domov múj 3L2
Kdo se vynasnaží, netrpí nouzí 295

Když vesla vypadnorr 108
Když vlny opadly 253
klasicistická poetika (norma) 5t, |02,

223
Klavír a housle 285
Klekání 209
Klenčí, městečko na Chodsku 16
Klicpera dramatik (Šubert) 288
Klíč 161
Kmen 200
Kmotr Rozumec 278
Knihaaristokratická |26
Kniha epigram l9T
Kniha losefova 142
Kniha lesrl, vod a strání 20I, 202
Kniha lyriky 251
Kniha o českém charakteru 160
Kniha o ráii I57
Kniha písní 65
Kniha veršri časovfch a pÍíležitfch

r96
Kniha veršri lyrickfch... 196
Kniha veršri vÝpravnÝch L96
Kniha vzpomínek (Herben) 89
Kniha vzpomínek (Quir) 225
KnihovnačeskoslovensM 2|5
Knihovna klasikrl 192
Knihovna Nového kultu l99
Knihy'dobrfch autorri 221
Knihy feietonri I-II I73
Knihy veršri 196
Knížata 326
Kníže 54
Knížka o čteni praktickém 160
Kocourkov lll
Kolébka 12L

354

Kolonia Kuteisík 29|
Kolumbus 99
Komedie a hry Matěie Kopeckého

T4L
Komuna 78
Komunista L57
Komunistická revue 200
Komunistka L74
Kondor 244
KonecHackenschmidriv 59
Konec života 228
Konfese literáta L72
KontinentY 2O3
KonvalinkY 176
Kopiivy (Hašek) 78
KopiivY (J. ]. Langer) 154
Kouzelnáflétna Llo'295
Kouzelná píšťala 295
Kovkop 27
Král Lávra 88
Král Lear 311
Král Václav IV. 54,55
Král Vukašín 74
Královič L64
Královská česká společnost nauk 50

Království světa 65
Kramerius 107
Krameriusovy c. k: vlastenské noviny

142
Krásná Kordula 46
Krásné Pole 27
Krásověda. . . 2II
Krátká prozÓdie česká (Sušil) 254

Krátké,'Les Confessions...., L94

Krátkj ieho svět 328
Kratochvilná historie o ptáku Velikánu

Velilqínoviči 4I
Kreičí a švec 287
Kreičí FortuÍrát 218
Kresby 240
Kresby uhlem 209
Kresby z cest (Čech) 4|
Kresby z }eštědí 260
Kritické pokusy očistit starší české

d ě i i n y . . . 5 2
Kritika (Durdik) 53
Krize národa 204
Kroj lidovj'a národní vyšívání.'. 205

Krok 122

355
Kruh spisovatehi 303
Kruté mládí 22
Krťtčky děiin |72
Krvavé kŤtiny aneb... 3|3
Krvavf chléb |79
Krvavyf soud aneb. ., 313
KrysaŤ 59
Kňehké květiny L74
Kiest sv. Vladimíra 88
KŤivoklad 165
KŤíž BoŽetěchťlv 324
KŤÍž u potoka 258
KŤižáci 1l1
Kiižovatky 285
Kterak se dohodli 259
Kterou bych rád 23o
Kuplet oněginskf |94
KuŤe melancholik 275
Kusy mého srdce 309
Kutnohorsk!' havíii aneb... (v.

Thám) 295
Kutnohorští havíii (Tyl) 3|3
Květy (Čech) 38, 53, Io8,24o,253'

292,316
Květy (Hálek' Neruda) I0' 54, 72,

r93
Květy (Tyl) 1L2' |85' l88,229' 308'

309, 310
Květy intimních nálad 242' 243
Květy mlch lučin 26|
Květy v jíní 29L
Kvítí 44
Kvítí polní z Moralry a ze Slezska l l0
Kytice (Kytice z básní K. J. Erbena,

Kytice z pověstí národních) 60,
6 t -63

Kytice (Erben; titulní báseů) 61
Kytice z lidového básnictva (Bartoš)

L7
Kytice z národních písní moravskfch

16
Kytice ze španělsk ch romancí l85
Kytka, dar uměny zpěvu na rok..'

47, Il0

Labe 139,L40
Labutinka 25,27
Labyrint světa |54
Lada 298

Věcnll rejstžik

Lada-NiÓla |7, 66' 67
Láska (Neruda) 198
Láska (Neumann) 202' 204
Láska Čechova (ChmelenskÝ) lrl
Latinská babička 216
Legenda o svatém Prokopu 324
Legenda staronová 289
Legenda věkťr 322
Lehké a těžké kroky 58
Lenín 306
Lenora I23
Leonidas 26
Lesní panna 313
Lešetínsk;f kováÍ 39
Letáky 159
Léthé (Kollár) l40
Léthé a iiné básně (Sládek) 239
Letní sonety |69
Léto (Holeček) l05
Léto (Šrámek) 285
Letopis rusklf viz Nestorriv letopis

ruskf
Levá fronta 200
Levohradecká povídka 19
Liber aureus L52
Libušin hněv 334
Libušin sůatek 1l1
Libušin soud 76
Lid 78
Lid a národ 16
Lidé minulfch dob 294
Lidová kultura 200
Lidové noviny 57, 64' 68' 7l' 89'

159, r99, 204, 241, 290, 291,3r4
Lidské srdce L74
Lípa (časopis) 2I,263
Lípa (Šlejhar) 276
Lístky Hibitovního kvítí 196
Listové z dávnověkosti 43
Listy filologické 31t'
Listy k srdci 158
Listy pňítele k pŤítelkyni... I29' L86
Liška Bystrouška 29L
Literární listy 22I, 267, 268, 296'

318
Literární obrazy (Sabina) 232
Literární shoda československá 216
Literární zptávy z cesty do Švédska

a Ruska 50

i



157
50

VěaÚ rcjstitk

Literatura (Neruda) L92
Literatura a lid L46
Literatura a uměnl |46
Literatura česM 19. století 316

Literaturakrkonošská 43

Literatura na Slovensku, ieií vznik'

rozvoi, vfznam a rispěcby 3|6

Litevské národní písně 43

Lívanečky glečny RÓzi 274

Loučení, loučení 3L4
Loupežníci (pÍel. K. I. TMm) 296

Loupežníci na Chlumu l[L
Loupežnf wah pied soudem 80

Loutky (VrchliďÝ) 326
Loutky i dělníci boží 27o
Loutníci aneb... 295
Lucerna I2l
Lumír (Mikovec.Hálek) 72' 233

Lumír (Sládek) 6, 10, 38, 53' 54' 57'

108, 130, 238,2511 267' 296,3L6,

326
lumírovci 6' 9l' 113, 167' |69,2L6'

236, 238, 242, 292' 32L' 330' 33L

Lrlsy 15
Lvice 55
Lvrické básně (Klácel) |28

tvrika lásky a života 244

Má cesta 315
Magdaléna 169
MagelÓna L37
rvreí ramanacul 8,73, L77, L87, L93'

232,257
Mái (časopis) 9l' 130
Mái iMácha) 63' 11o' t28'|63'L64,

166, 167, 309
Vrái iiz Spolek českfch spisovatelrl

Mái
Máie (Holeček) 105
máiovci 6' 72,73,74' 95, L67, l77,

i8?, l9o, Lg3,2r4' 232,2331 256'
260128D

Máiové bouÍe 24o
Máiové vÝkriky 79
Makbeth 296
Malé prÓry ?Lo
Maloměstské humoresky 91
Maloměstskf román 206
Maloměstštídiplomaté 287

356

Mánes 299
manifest Česlié moderny 30' 145'

167, r70, L82, 242, 267
Manifest českfch spisovatelri t5l, 116

ManželéStrouhalovi 271
Mária L20
Mariďa (Mácha) 165
Márinka (Goethe) 43
Márinka Válková 26l
Mariola L75
Markfz Géro 25
Marnosti 57

357
Mezi knihami a lidmi 4I
Mezi proudy 119
Michalkovice 26
Milá sedmi loupežníkrl 58
Milencrl hrob 87
Milenky 264
Milosmé povídky 24|
Mimo život |27
Miniatury 210
Miriam 49
Mistr Kampanus 329
Mistra Jana Husi Sebrané spisy české

60
Mladá Morava 289
Mladé město L?9
Mladé proudy 78
Mladší bratr l59
MIadší Robinson |43
Mlhy na Blatech I35
MlynáÍova opička L33
Mně se... všecko zdá... 88
MÓda 230
Moderni básníci francouzští l00
Moderní člověk a umění L93
Moderní poezie americká 13l
Moderní revue 30, 54,56, 99' 1oo'

L26, L99 r 22I, 222, 25L, 303
Moderní upíči |2
Moďitba byrokratri 8?
Modlitby k Neznámému 40
Modrf a rudf 282
Mohyla 49
Moie barva červená a bflá r98
Moie divadelnÍ toulky 289
Moje sny L82
Moje sonáa 325
Moje vzpomínky (Šubert) 289
Moje zpověď 8l
Moii pŤátelé 48
Moloch 24L
Monika 137
Morana čili... 233
MoravsM orlice L78r 3l4
Moravské kolo spisovatelri 24o
Moravské národní písně (Sušil) 254
Moravské národní pÍsně s nápěvy...

254,255
Moravské národní pohádky a pověsti. . .

(Kulda) l5l

Věc-nll rcjstťíh

Moravské rrárodní pohádky, pověsti,
obyčeje a pověry 151

Moravské noviny |28' l29
Moravské obrázky 90
MoravskoslezsM revue 180, lB2,

240
Moravskf krai 290
Moravskf lid 16
Moskevské umělecké akademické di.

vadlo (MCHAT) L53
Moudrost otcovsM l13
Mravenci 137
Mrtvá 55
Mrtvá země 2L6
Mrtvé duše 87
Mrtvé moie 161
Mstivá kantiléna l01
Mudrosloví národu slovanského ve

pfíslovích 43
Mrli brevíi 29o
Mrij piítel Čehona 59
Mtij pŤíteli, ien nezoďei 2l3
Muka a zdání 2o9
muzejní časopis, Muzejnik viz Časopis

Českého muzeum
Muzikantská Lidušb 74
Muž bez tŤináctky 93
Myšky 22
Myšlénky o libozvučnosti iečí... l40
MÝty 324
Mžikové obrázlry 13

Na Bezdězi 39
Na Černou Horu... lo4
Na dědině 90
Na děkanswí 15
Na dvoií stnrně 293
Na dvoie vévodském ll8
Na horách 300
Na hrobě sestÍin:hn |64
Na jazyk českÝ 224
Na lepším 227
Na letním bytě 287
Na Librově gruntě 207
Na obou polokoulích |62
Na okrai dnri 172
Na ostrově 116
Na poušti 233
Na prahu ráje 238

Maryčka MagdÓnova 25
Marvša l8o, l82, |83,250
Masly Národního divadla... 288

MastiěMÍ L77
Maškarádi 3|4
Matčino dílo 287
Matěi poctivÍ 55
Matěi sprosťák 2L8
Matěiovo vidění 56
Matice česká L85' 2|2' 308
Matice lidu 235
Matice slovenská 316
Matičce 196
Matka sedmibolestná 198
Matka študenti 2L9
Matky a dcerY 301
M. D. Rettigová (Jirásek) LzL

Mé Čechy (Theel) 297
Mé Čechy a iiné básně (Macek)

Mé svědectví o Otokaru Biezinovi
Meč Damoklrlv 325
MedaitÓnky 2|o
Medea 296
Medynia Glogowska 148
Měkká píseĎ a ironická l01

Melancholická pouť 305
Meoento 152
Menší cesty l92
Mesiáš L2
Měsíc 160
Měsíc nad Íekou 285
Měsíce 306
Město 300
Městské divaďo na Vinohmdech 54'

Lst, L52,251, 288
Městské siluety 242
Měšťané a študenti 3|1



Věttj, rejstňtk

Literatura Q.Ieruda) 192
Literatura a lid L46
Literatura a umění 146
Literatura česká 19. století 316
Literatufakrkonošská 43
Literatura na Slovensku, ieií vznik,

rozvoj, vj'znam a rispěchy 3|6
Litevské nÁrodní písně 43
Lívanečky glečny RÓzi 274
Loučení, loučení 3l4
Loupežníci @rel. K. I. TMm) 296
Loupežníci na Chlumu 14l
Loupežnf vrah pŤed soudem 80
Loutky (Vrchlickf) 326
Loutky i dělníci boží 270
Loutníci aneb... 295
Lucerna I2I
Lumír (Mikovec.Hálek) 72' 233
Lumír (Sládek) 6' 10,38'53'54'57'

108, 130, 238, 251, 267, 296, 3L6,
326

tumírovci 6' 91, 1l3, |67, |69,2L6'
%6, 238, 242, 292, 321, 33O, 331

Lrlsy 15
Lvice 55
Lyrické básně (Klácel) L28
tyrika lásky a života 244

Má cesta 3I5
Magdaléna 169
MagelÓna |37
Máj (alrnanach) 8,73' |77, |87' L93,

232,257
Máj (časopis) 9l' l30
Máj (Mácha) 63, 110' |28' L63, |64,

L66, 167, 309
Mái viz Spotek českÝch spisovatelri

Mái
Máie (Holeček) 105
máiovci 6' 72,73' 74,95, 167, L77,

187, 190, 193, 2L4, 232, 233, 256,
260,280

Máiové bouŤe 240
Máiové vÍ}tiiky 79
Makbeth 296
Malé prÓzy 2Lo
Maloměstské humoresky 91
Maloměstskf román 206
Maloměstštídiplomaté 287

356
Mánes 299
manifest Česlié moderny 30, L45,

167, t70, 182, 242, 267
Manifest česhfch spisovatelri l5l' 116
ManželéStrouhalovi 273
Mária I20
Marinka (Mácha) 165
Márinka (Goethe) 43
Márinka Válková 26L
Mariola 175
Markfz Géro 25
Marnosti 57
Maryčka MagdÓnova 25
Maryša l80' 182' |83'250
Masky Národního ďvadla. . . 288
Mastičkái |77
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Mé Čechy (Theer) 297
Mé Čechy a iiné básně (Macek)
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Městské divaďo na Vinohradech 54'

l5L, L52,25L,288
Městské siluety 242
Měšťané a študenti 3|3

357
Mezi knibami a lidmi 4l
Mezi proudy f 19
Michalkovice 26
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Moie zpověď 8l
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Na dědině 90
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Na poušti 233
Na prahu ráie 238
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Naše děti 16
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Naše poMdky (Baar) 16
Naše ieč 3|6
Naši 103-106' l35
Naši furianti 220' 249' 25o
Našinec 33
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275
naturismus 283
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Návrat (Mácha) 165
Návrat (Theer) 297
Návrat (Tilschová) 302
Návrat ze Sovětského svazu 204
Nebe' peklo' ráj 16l
Nebesa 279
Nebožka Barbora 260
Nedobytá vítězství 2|
Nedokončen!'obraz 247
Neilepší dobrodružství l60
Nejtrpčí píseí beze slov 9
NejzápadnějšíSlovan 34
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Nové verše (Gellner) 70
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Nové zlomky epopeje 323
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O městě božím 42
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otec (Jirásek) tzl
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otec Kondelík a ženich Veivara 93

Otroci 65
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ottova Světová knihovna 151
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Ozdravovna Na smíchu 294
oživené hroby 234

Padaiící hvězdy L52
Padesátka z mé tobolky 44
Palackého tíída27 272
PalcéÍík 111
Paleček (Herrmann) 93' L68,2|5
Paleček... (Rubeš) 23o
Paiičova dcera 3I2
Paličovy sloky 108
Paměti (Frič) 67' LL3
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Panamanuensisnavenkuaneb"' 230

Pan básník 293
Pan Franc ze ámku 14|
Pan Ryšánek a pan Schlegl I95

Pan Šimon 248
Pan Tadeáš L45
Pan učitel 188
Pan Vyšinskf 2I4
Paní fabrikantová 2|5
Paní komisarka 15
Paní Marjánka' matka pluku 3|2

Paní mincmistrová 249
Paní Urbanová l82
Paničkou 227
Pankrác Budecius, kantor 245
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Pantáta Bezoušek |5'227
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Pátek 108
Patrní dopisové nepatrnfch osob
Patrouilly 284
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Pekla zplozenci 137
Peklo 276
Pěkně aa chodníček... lr0
Péle-méle 169
Penklub 298
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PerspektivY 323
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Pěst 98
Pestré květy 298
Pěšinkami srdce 264
Pět aktovek (Téver) 294
Petr Kmínek 116
Petrklíče 4L
PíseĎ česká (Marek-Smetana)
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Písně z bašty 67
Písně z práce l30
Písničkái 28o
Píšou mi psaní 281
Pivo 229
Pivovár v Soikově 286
Pláč koruny české 9
Plačící satyr 285
Plamínky 159
Plášť 87
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Po nás ať pŤijde potopa 68
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Počátky českého ďvadla 233
Pod doškovfmi stňechami 278
Pod dutfm stromem 74
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Pod stromem lásky 297
Pod Vítkovfm kamenem 97
Pod Zvičilow 226
Poděkování Sovětskému svazu 203
Podivíni (Mahen) 160
Podivíni (Kraszewski) 252
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301
Podle cest 253
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Poetické besedy l97
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poetismus 269
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Poezie světová 72
PoMdka nrlíie 183
Pohádky duše 97
Pohádky krve 250'304
PoMdky z naší vesnice (Dyk) 58
Pohádky z naší vesnice (llálek) 74
Pohanské plameny |7|
Pohorská vesnice 190
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nauk 5l
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Poklad (Jitásek) ll8
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Poputnice čili písně cestuiícího 1l0
Pornrgalské sonety 131
PoseidÓn 29|
Posel 59
Posel z Budče 225
Poslední l48
Poslední Čech 84,87' 3o8
Poslední dnové lidstva 9
Poslední jaro 4L
Poslední kosmická píseĎ |72
Poslední léto 226
Poslední muž 26L
Poslední paní Hlohovská 257
Poslední rodu Sedmerova 14
Poslední rok 58
Poslední soud 15
Postila 42
Posvátné jaro 264
Posvícení v Hudlicích |4I
Potopen zvon I52
Potulnf národ ,I1

Pouť českfch umělcri 309
Pouť krkonošská L64
Poutí k Eldorádu 324
Poutník 289
Povídky (Čapek Chod) 34
Povídky (Merhaut) l78
Povídky (Téver) 293
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PíseĎ meče |49
PíseĎ milosti 18
Píseó o Hiawatě 238
PíseĎ o Rolandu 333
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Píselt o Vinetě 323
PíseĎ o vrbě 59
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Píseř práce (Merhaut) I79
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Píseí společní 47
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Sněm 76
sníh 40
Sny 38
Soběslav (Chocholoušek) lll

šoběslav,.selskf kníže (Klicpera) |33

Socialismus a svoboda 204

socialistickÝrealismus 2o3

Sodoma 126
Sokol 99

VěuÚ reistiík

Sokolské sonety 100
Sonáta horizontálďho života 203

Sonety (ShakesPeare) 131
Sonety samotáÍe 325
Soucit a vzdor 243
Soud lásky 126
SoumrakY 253
Sousedé L2|
Soykovy děti 59
Spadalé listí (Klášterskf) l30

Spadale listí Nrchlickj') 325

Speten:i Šimet 278
Spása 253
Soisv básnické (Sládek) 238

spi.v s. }elínka veršem i prÓzou l14

Spisy J. NerudY 192
Solav 283'285
Společnost }aroslava Vrchlického l 30

Spolek českÝch spisovatelri Mái |3,

r3o,242
Spolek českÝcb žurrralistti 9

Srbskrí národní epika 103

Srdce 303
Srdce a mračna 203
Srdce nemá stání l74
Srdcová dÁma 202
Sršatec |57
š."J aou" romantického básnictví

115
Stará historie 334
Stará komeďe 289
Surá prÓza I73
Stará rodina 300,3o2
Staré Město a Malá Strana 3I3

Staré pověsti české ll8
Staré zvěsti 323
Staré ženy 2o3
Starobylá skládanie 76

starouvre obrázky z Rakovnicka 328

Staročeskfposlanec 2L3

Starohorskf frlozof 278
Staroitďia slavianská 1,t0

Starosv&ská šlechta 87
Starosvětské písďčky a iiné písně 236

Starožitné básně ruské |54

Starf varbanik 278
star'Í Ženich 234
,StaiÍ dělníci 2o3
StaÍi letopisové čeští... 2|I

I



Věcnll rejstf"lk

Ruch (časopis) 3L6
ruchovci 6, 37, ll4, 215, 24, 237,

242
Rukopis královédvorsk;f a zelenohor-

skÍ 52' 75' 76-78' 108, t24, lM,
154, 155, 156, 164,316

Rusalka L52
Rusava 29O
Ruské umění 290
Rusové na Dunaii r, L829 45
Rtlzní lidé |94
Rriže a trní 254
Rr1že stolistá 44
Rtižovf keŤ |52
Rybáiská knížka 160
Rybnft 240
Rfmovník aneb Rfmovní slovník 224
Rytíň Boch 247
RytíŤ Kura 98

Řeka 262
Řďany 36
Řím L73

S městem za zády 204
S nttší 206
Sahara 2n,241
Sála L39
SalÓn odmítnutfch 296
SalÓnní bibliotéka 235
Samko Pták 333
Samostatnost 57
Santa Lucia 183
Satanova sláva mezi námi 200
Satiricon t7O
Satiry a sarkasmy 58
Sbor pro zÍízení Národního divaďa

288
Sborník Matice slovenskei 3|6
Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlic-

kého l30
Sborník světové poezie l30
Scarabeus I27
Scéna 54
Scirocco 160
Sebrané básně (Pecka) 2|3
Sebrané děiepisné romány (Svátek)

256

364
Sebrání básní a zpěvri 222
Sedláci u Ctrlumce 255
Seďské noviny 308
Sedmašedesátníci 272
Sedmibolestní 284
Sedmnáct povídek 300
Sekáči 40
Sekerník 97
Selanky (Langer) 154
SelsM politika 188
Selské balady 324
Selské písně a České znělky 236
Sen o ástupu zoufajících a jiné básně

201
Sergius Catilina 74
Setkání 3|5
Setník DŤevnick1i 278
Sexus necans L26
Sfinx 323
Scht'ďeldské cís. král. pražské noviny

viz PraŽské noviny ''

Si l  jsem proso... 217
Síla života 57
Siláci a slaboši 37
Sirotěí peníze 249
Sirotek 227
Skaláci 116
skalák 258
SMly 717
skláii I35
Skleník 228
Skryté dějinv 33
Skiivánčí písně 239
Skiivánek 15
Skupina vj'tvarnfcb umělcti l99
Skvrny na slunci 323
SlaměnÝ vínek 196
Sláva života (sbÍrka povídek)
Sláva života (vÝbor) 284
Slávie 38
Slavín 5l
Slavné ráno l87
Slávy dcera I24' |37, |39' |4o
Slezské čislo 27
Slezské písně 24-28
Sloky spisovatel m 245
Slovácké děti 90
Slovan (llavlíček) 85
Slovan (Sabina) 224,231

284

365
Slovan a Čech 84
Slovanka 5l
Slovanská pŤísloví (Čelakovskf) tl4
Slovanské besedy 72
Slovanské listy l03
Slovanské národní písně 43,254
Slovanskéstarožimosti 266
Slovanskjnárodopis 266
Slovenské poMdky a pověsti (Němco-

vá) l87
Slovenské pohlady 316
Slovensko, ty ieště spíš? 96
Slovesnost L24,132
Slovník česko-německf (Iungmann)

L22,124
Slovník česhích spisovatelri 5
Slovník pro čtenáie novin l29
Slovnft soudobfch českfch spisovate-

l (Kunc) 5
Slovo a svět 66
Slovo o kritice 110
Slovo o pluku Igorově L23
Slovo o románu vribec... 233
Slovo o Slávy dceŤi p. Jana Kollára 41
Sluncem a stínem 238
Slunečníhodiny 304'306
Slunowat 24L
SlužebnÍk svého pána 115
Směry života 26|
Směska 236
Smetanovo kvarteto Z mého života

243
Smír Tantal v 326
smiŤičtí t37
Smíšené básně (ČelakovskÝ) 44
Smrt Alexandra 45
Smrt césarova 27
Smrt Hippodamie 326
Smrt Odyssea 326
Sřatek 46
Sněm 76
sďh 40
Sny 38
Soběslav (Chocholoušek) lll
Soběslav, selskf kníže (Klicpera) I33
Socialismus a svoboda 204
socialistickÝrealismus 203
Sodoma 126
Sokol 99

Věcnll rejstiik

Sokolské sonety 100
Sonáta horizontálního života 203
Sonety (Shakespeare) l3l
Sonety samotáie 325
Soucit a vzdor 243
Soud lásky 326
Soumraky 253
Sousedé t2|
Soykovy děti 59
Spadalé listí (KlášterskÝ) l30
Spadalé listí CťrchlickÝ) 325
spálenÝ Šimák 278
Spása 253
Spisy básnické (Sládek) 238
Spisy B. }elínka veršem i prÓzou 1l4
Spisy J. Nerudy 192
Splav 283,285
Společnost Jaroslava Vrchlického l3{!
Spolek českfch spisovatelri Mái 13,

l3o,242
Spolek česk ch žurnalistri 9
Srbskí národní epika 103
Srdce 303
Srdce a mračna 203
Srdce nemá stání I74
Srdcová dáma 202
Sršatec |57
Stará doba romantického básnictví

l 1 5
Stará historie 334
Stará komedie 289
Stará prÓza 173
Stará rodina 300,3a2
Staré Město a Malá Strana 3l3
Staré pověsti české lrB
Staré zvěsti 323
Staré ženy 203
Starobylá skládanie 76
Starobylé obrázky z Rakovnicka
Staročeskfposlanec 2l3
Starohorsk$ frlozof 278
Staroitalia slavianská 140
Starosvětskášlechta 87
Starosvětské písničky a iiné písně
Starožitné básně ruské |54
Starf varhaník 278
StarÍ ženich 234
Staií dělníci 203
StaŤí letopisové čeští... zLI

328

235



Věcn rejstiik

Stasa čaroděinice 46
Stav 3L5
Stavitdlé chrámu (báseř) 32
Sravitelé chrámu (sbírka) 10
Stavovské di':adlo l3l' 136, 27|,286'

308, 31 I
Stehle 227
Step 40
Stín 314
Stíny l83
Stíny minulosti 248
Sto prostonárodních pohádek a

věstí... (Erben) 6l
Stoletf kalendáÍ 306
Stopa 107
Strakonickf dudák aneb'.. 87, 3|2,

) t t

Stráž lidu 28|
Strom bolesti 263,270
Strom ži'rota 325
Stíelec kouzelník 286
Stíibrn]f vítr 284,285
Stud 59
Sttdie a podobizny (Vrcblickf) 325
Studie, krátké a kratší (Neruda) l92
Studie z Café Lustig 21
Stužkonoska modrá 28
SucM jehla L49
Supient I35
Svatební cesta 108
Svatební košile 61'63
Svatebni obyčeie a písně |55
Svatislav 132
Svatobor 130,144,2!2
Svatoianská pouť 272
Svatováclavská mše l95
Svat lvan 164
Svatj'Xaverius 9, l0
Svědomím věkri L7|,172
Svět l57
Svět a ieho rucory 233
Svět malfch lidí 273
Svět smutnfch 209
Svět zvíŤat 78
Světa pán v županu 29
Světla minulosti 274
Světlou stopou 238
Světlf oblak |49
Světozor (Šafďik) 265

366
Světozor (ŠiÍnáček) 28, 53' 56, 78,

!30, L57, 168, 183, 272, 273, 3L6
Svié' měsíčku' iasně. . . 229
Svítání na západě 30'32
Svoboda 159
symbolismus 7, 26, 29, 30, 3l t 33' 56'

57r  59 ,90 ,100,  l0 l ,  199,222,271,
3L4

367
Tajemná dobrodružstvi Alexeje Ivá.

nyče Kozulinova 57'59
Taiemné dálky 30
Taiemství L44
Taiemství st!:Íce Josefa 92
Tajnosti pražské 256
Tak pravil Zarathustra 146
Tanec smrti 49
Tatínkovy juchty 18
Tatranská Mtlza,,. 266
Tažení proti smrti 27|
Tážete se, proč jsem Slovan... 41
Teky chodská |44
Telegram 214
Tělo 284
Temno (}irásek) I20
Temno (Šlejhar) 275
TěŽkomyslnost 164
tMmovci viz družina Thámova
Tchán Kondelík a zeť Veivara 94
Tiché dívky 22
Tiché srdce I59
1914-1918 202
Točník L3I' |33
Toman a lesní panna 46
Tomáš Dentulín 19
Torzo života 304
Tošonovice 25
Tragická duha 23
Trapulky do bulky 139
Trbani I92
Tribuna 21
Tristium Praga I-C 172
Tristium Vindobona I-XX 169

\riumfy vědy 249
Trnová koruna 19
Trofeie L73
Troje paměti Víta Choráze 333
Tietí kniha lyriky L69
TŤi doby země české ||2
Tíi kŤíže 301
TŤi legendy o krucifixu 333
TÍi mrtvoly ve sklepě a iiné prÓzy 163
Tii povídky (Benešová) 22
Tii zlaté vlasy (Jablonskf) L|2
TÍi zlaté vlasy Děda.Vševěda 64
TÍicet rok |73
Tiicet zpěvr! z Íozvtat|f 2o2
Tuláci 305

Věcnj,rejstiih

Tulákovy lásky 240
Tunel 108
lurDrna J). Jo
Turecké pomezí 141
Tvrircové a epigoni |28
Tvorba 200,268
Tvrdé palíce 287
Tvrdohlavá žena 3L3
Twardowski 323
T$den v tichém domě t94, l95
Tfdeník L28
Tyrolské elegie 88

U Blok 200
U božího oka 293
U kamarádského stolu 290
U modrého kohouta 302
U nás (Jirásek) t20
U nás (Neruda) |93
U okna 194
U Porazihi 15
U protinožcri 148
u rezaceK 2t3

U snědeného krámu 94,95
U tÍí lilií |95
U Žehurťr 274
Udatnost pražskfch měšťan .'' 295
Úder 23
Údolí nového království 244
Ukňižovaná 1l
Ulička odvahy 161
Úlomky žuly 206
Umělecká beseda 72, 73' |03, 2|5'

23L ,242,296
Umělecké dílo v literatuie a jeho vf-

chovná moc |47
Umění a socialismus (Pecka) 2l3
Umění a společnost (Hostinskf) r09
Umění iako kritika života |28
Umrlčí věnec L76
Únos z kláštera 295
Upomínka na K' H. Máchu 232
Upomínky (Světlá) 256
Upomínky z Vfchodu 4I
Uránie 294
Utrpení pana Tenkráta 79
Úvod povahopisnf 232
Úzkosti a naděje 297

Syn člověka čil i . . . 115
Syn ohnivctiv 119
Synové 300

po- Syntetismus v novém umění 270
Syrinx 162,303

Šaldťrv ápisník 268,269
Šárka (Vrchlickí]) 324
Šárka (Zeyer) 334
Šestadvacet aneb'.. L33
Šibeničky |99
Šílenci 32
Šipkovy ker r48
Šípy a paprsky 97
Škared:í ziev 26
Škodlivé směry 793
škola rníiová viz má|ovci
Šlechtic a sedlák 105
Šlechtické novely 235
Šlépěie (soubor) 49
Štepeie xxvt 50
Šotek (Čech) 4I
Šotek (Arbes) 9, L6B,2|5
Šotek (Havlíček) 85, 87
Španětsko 203
šrámkovská generace viz geneÉce

z počátku století
Šťastní 32
Štědrf den 6L'62
Štěpán v Vít učí se na kněze 2|8
Štěstí 274
Štrajchpuďíci L2
,,Študent.. Kvoch 74
štrirovci 138
Šuselka nám píše... 88
Švanda dudák 68,93, 107
Švec Matouš 247
Švédská vojna v ČecMch aneb. , , 295
Švestkovo divadlo 27t
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L|ěmll rejstŤík

Stasa čarodějnice 46
Stav 315
Staviteié chrámu (báseů) 32
Sravitelé chrámu (sbírka) 30
Stavovskédi'radlo I3l'|36'27|,286' Svoboda 159

308, 3l I
Stehle 227
Step 40
Stín 3|4
Stíny l83
Stiny minulosti 248
Sto prostonárodních pohádek a

věstí... (Erben) 61
Stoletf kalendáÍ 306
Stopa 107
Strakonick1f dudák aneb''' 87'

? 1 1

St ž lidu 28L

366
Světozor (ŠiÍ ček) 28' 53' 56' 78,

!30, 151, 168, 183, 272, 273, 316
Svié, měsíčku, iasně... 229
Svítání na západě 30,32

symbolismus 7, 26, 29, 30, 31, 33, 56,
57, 59, 90, 1oo, 101, 199, 222, 2U,
3L4

Syn člověka čil i . . '  115
Syn ohnivcriv 1f9
Synové 300

po- Syntetismus v novém umění 27o
Syrinx 162,303

367
Tajemná dobrodružstvi Alexeje Ivá-

nyče Kozulinova 57'59
Taiemné dálky 30
TaiemstvÍ L44
Tajemství st4Íce Josefa 92
Tajnosti pražské 256
Tak pravil Zarathustra t46
Tanec smrti 49
Tatínkovy juchty 18
Tatranská Mtrza,,. 266
Tažení proti smrti 27|
Tážete se, proč jsem Slovan..' 41
Teky chodská 144
Telegram 214
Tělo 284
Temno (}irásek) I20
Temno (Šlejhar) 275
TěŽkomyslnost l64
tMmovci viz družina Thámova
Tchán Kondelík a zeť Veivara 94
Tiché dívky 22
Tiché srdce r59
1914-1918 202
Točník L3I' |33
Toman a lesní panna 46
Tomáš Dentulín 19
Torzo života 304
Tošonovice 25
Tragická duha 23
Trapulky do bulky 139
Trtrani t92
Tribuna 27
Tristium Praga I-C 172
Tristium Vindobona Í-XX 169

\riumfy vědy 249
Trnová koruna |9
Trofeje L73
Troje paměti Víta Choráze 333
Tietí kniha lyriky 169
TŤi doby země české |l2
Tii kÍíže 301
TŤi legendy o krucifixu 333
TÍi mrtvoly ve sklepě a jiné prÓzy 163
Tíi povídky (Benešová) 22
Tíi zlaté vlasy (Jablonskf) I|2
TÍi zlaté vlasy Děda-Vševěda 64
TŤicet rok |73
Tiicet zpěvti z tozvtanf, 202
Tuláci 305

Věcn!, rejstíih

Tulákovy lásky 240
Tunel 108
Turbína 35,36
Turecké pomezí 14l
Tvrircové a epigoni |28
Tvorba 200,268
Tvrdé palice 287
Tvrdohlavá žena 3|3
Twardowski 323
Tj'den v tichém domě l94' l95
Tfdeník I28
Tyrolské elegie 88

U Blok 200
U božího oka 293
U kamarádského stolu 290
U modrého kohouta 302
U nás (Jirásek) t20
U nás (Neruda) |93
U okna 194
U Porazihi 15
U protinožcri 148
U iezaček 273
U snědeného krámu 94,95
U tÍí lilií |95
U Žehurťr 274
Udatnost pražskfch měšťanri.', 295
Úder 23
Údolí nového královstvi 244
UkŤižovaná 1l
Ulička odvahy 16l
Úlomky žuly 206
Umělecká beseda 72, 73' 103' 2|5'

23L ,242,296
Umělecké dílo v literatuíe a ieho v:í-

chovná moc |47
Umění a socialismus (Pecka) 2|3
Umění a společnost (Hostinskf) l09
Umění iako kritika života |28
Umrlčí věnec l,16
Únos z kláštera 295
Upomínka na K' H. Máchu 232
Upomínky (Světlá) 256
Upomínky z Vfchodu 4l
Uránie 294
Utrpení paoa Tenkráta 79
Úvod povahopisnf 232
Úzkosti a naděje 297

312,

Strom bolesti 263,27A
Strorn ži'lota 325
Stielec kouzelník 286
Stiibrn;f vÍ.tr 284,285
Stud 59
Stirdie a podobizny (Vrchlíckf) 325
Strrdie, krátké a kratší (Neruda) l92
Studie z Café l,ustig 21
Stužkonoska modrá 28
Suchá jehla |49
Suplent L35
Svatební cesta 10B
Svatební košile 6|,63
Svatební obyčeie a písně 155
Svatislav 132
Svatobor L30,'144"212
Svatoianská pouť 272
Svatováclavská mše |95
Svatf lvan L64
Svatlf' Xaverius 9, 10
Svědomím věkti ,7|' I72
Svět |57
Svět a jeho nicoty 233
Svět maljich hdí 273
Svět smutnj'ch 209
Svět zvíŤat 78
Světa pán v županu 29
Světla minulosti 274
Světlou stopou 238
Světlf oblak L49
Světozor (Šafaňík) 265

Šaldúv ápisník 268,269
Šárka (Vrchlickí]) 324
Šárka (Zeyer) 334
Šestadvacet aneb.'. l33
Šibeničky 199
Šílenci 32
Šipkovy keň l48
Šípy a paprsky 97
ŠkaredÝ ziev 26
Škoďive směry L93
škola májová viz máiovci
Šlechtic a seďák l05
Šlechtické novely 235
Šlépěie (soubor) 49
Štepc;e xxvt 50
Šotek (Čech) 4|
Šotek (Arbes) 9, |68,2l5
Šotek (Havlíček) 85, 87
Španělsko 2o3
šrámkovská generace viz genelacé

z počátku století
Šťastní 32
Štědrf den 6L,62
Štěpán v Vít učí se na kněze 2L8
Štěsti 274
Štraichpudlici |2
,,Študent.. Kvoch 74
štrirovci 138
Šuselka nám píše... 88
Švanda dudák 68,93, l07
Švec Matouš 247
Švédská vojna v ČecMch aneb. ., 295
Švestkovo divadlo 27l
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Věn reistŤík

Vboj 282
V červáncích kalicha 19
V hradbách 293
V měšťanské světnici starodávné 328
V panském čeledníku 249
V pasti 328
V podjesení 28a
V podvečer pětilisté rtiže 20
V poledne 178
V polích 97
V pŤírodě 53'75
V ráii šumavském L35
V samotách duší 253
V srdci šumavsk1|'ch hvozdťr l35
V studni 234
V sudu Diogenově 326
V svět jsem vstoupil |64
V temn1fch vírech 248
V tomto slzavém ridolí 108
V ámku a podzámči l90
V áŤi helénského slunce l71
V áÍi kalicha 19
v átišt 96
V zemi kalichu f98
V zimním slunci 239
Václav (Stašek) 247
Václav a Boleslav (Linda) 156
Václav Hrobčickf z Hrobčic 25o
Václav z Michalovic 39
Václav Živsa 40
Válčení civilistovo
Valdek t33
Valerius Asiaticus
Vaterland 23L
Vávra 46
Vávra kuiák 2L8
Včela (Sabina) 231
Ve stínu lípy 39
Ve vězení 2|3
Ve vfchodní áŤi 196
Večer na Bezdězu ,165
Večemí písně 73
Večerní shromáždění dobrovické obce

L42
Věčná Mariola L75
Věčné jitro v umění |47
Věčnost L77
Veliká panychida 45
velikÍ'ptačí trh 46

368
Velitelem města Bugulmy 8l
Velká stávka (MiliÓn paží) 282
Velkf mír |57
Velkf sen 250
Věnceslava l33
Věnec ze zpěvri vlastenskfch..' 47,

1 10
Venkov 21,98,251,3I8
Verše české 1907-1938 48
Verše rodinné a iiné 306
Verše věrné i proradné 2|
Veselá bída 295
Veselá jízda 46
Veselá Praha .I8

Veselohra $erábek) l15
Veselohra na mostě L32
Vesna (časopis) 22|'267
Vesna, almanach pro květoucí svět

rt2
Vesnickf román 258
Vesničané 234
věště 252"253
Věštkyně 6L'62
větrník 36
Větry od pÓlrl 30,32
Vězeů 45
VídeĚ |73
VídeĎské dělnické listy 168
Vídeóské profily |73
Vídy čili Sudice 6l
Vilém Rozkoč 36
Vina 98
Víuo |74
Vinobradské divadlo viz Městské di-

vaďo na Vinohradech
Viola LM
Víry a trině 2L0
Vítek Vítkovič |33
Vítězství L74
Vítězství u Domažlic 286
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N 206
vlastnějším autorčin m domovem. R. 1908 se nadobro pňestěhovala do
světa sq|'ch bÍdinťl, do svého prosečského domku -,,rrejsmutnější chďupy
na světě... V drobnfch črtách promítala své rozpoložení do postav osamě-
lfcb poutníkir, kteťi marně vztahuji ruce k zapadajícímu slunci a po odcho-
dtr bytostí nejdražších hledají sílu Žít o samotě (V!,kÍiky a vzdechy, t9||).
Autorčiny zápisníky však aŽ do posledních dní zaplĎují věcná pozorování
krajiny a pčírody. Úsilí o odosobněl]i uměleckj' vlxaz a tvar i pojetí umělec-
ké tvorby jako vykoupeď z vlastního já a z osobních strastí sbližovaly
Novákovou s mladou literaturou na počátku století. (Nejvnimavějšími
vykladači autorčina díla se stďi Z. Nejeďf, o. Theer, F. X. Šalda a M. Ma-
jerová.) Smrt zastihla Novákovou na uměleckém vzestupu; zemčela v Praze
13. tl.19t2.

Ve své beletrii se Nováková zpočátku obírďa pčevážně náměty z městské-
ho Života (Z měst i ze samot, |890; Maloměstskll rom n,l89o). ]ejí umělecké
dozrání znamenaly povídky psané od r. 1893 a vydané v knize Útomky
žulg Q902). Kresba svérázného venkovského prostŤedí se v nich spojuje
s postavami, které v mimoŤádné chvíli něco s nedočkavjm napětím očeká-
vají, pňipravují nebo vyÍin í, a zažiji zklamání. Stará Chlebounka žijící
v nuzné domácnosti dcečině marně očekává po dva dny vj'služku ze za-
bijačky od zámožného syna a zktamání piijme s tichou rezigrrací (Drobood
poléoka). Obětavá babička Loučková se ujme osičelé vnučky, a když jí
děvčátko odvede smrt, šetŤí pro sebe na dťrstojnf pohieb. Z,emÍe však ve
městě a tam ji cizí lidé pohŤbí jako žebračku do hromadného hrobu (S n ší).
V povidce Halouzky se chystá slavné posvícení; sedmnáctiletá Anička,
která se nedočkavě učastní piíprav, náhle umírá, a na ďíví, které nasbírala
k pečeni posvícenskfch koláčtr, piipravuje se pohŤební hostina.

Vedle povídek vzešly z všestranného prťrzkumu terénu a ze studia
pčíslušné lite-ratury napťed cestopisné črty, vlastivědné obrazy (Z nejo -
chodnějšlch Čech, l898i spolupráce na sborníku Vllchodní čecny, wos1
a posléze pětice v chodočeskj'ch romántr.

Nejhlouběji do minulosti sabá Jan Jítek (č. 1898). Hrdinou romántr je
chudli neduŽiv' chlapec, pak zručn krejčí a lehkomyslnj' mtadík. Když
se dozvÍ, jak jeho pťedkové včetně otce trpěli iako češtt bratŤí pro svoje
pňesvědčení, stane se z něho vážn! muá kter!'s vfiimečnou odhoďaností
podstupuje nesnáze ritěku do Gerlachsheimu, stŤediska českj,ch vystě-
hovalcťr.protestantŮ. Kromě života v českfch náboženskfch obcích v okolt
Berlína sleduje román ve větší šíči část Jílkova života strávenou ve vězení
v LitomyšIi a ritěk odtud pči požáru města. Zde se projeví veliká mravnl
síla kčehkého muže, krutost jeho věznitelťr a soudcri i netečnost piiblíŽejícÍ-
ho okolí. V něm se jenom ojediněle ozve ričast s Jílkem, kter v ritrapách
a pies lákavé nabídky hájí svoje piesvědčeni, jinak pčevažuje nenávistná
zášť k němu jako k tvrdohlavému rušiteli pňizptrsobivého pokoje.

Stupriovanf spor s vlastním okolím vede od mládí do skonu také hrdina
románu Jiži Šmattdn (č. l9oo). ChudÝ vesnickf chlapec odmitne otcovu
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