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PRÓZA

p
Irvním nápadným rysem české prózy sedmdesátých a osmdesátých let

je její velký kvantitativní rozmach. A přesto neodpovídala tehdejší prozaická
tvorba svou úrovní plně předpokladům, které byly vywořeny zvláště v drob.
né próze v období předcházejí cím, a ne mohla se rovnat rozvoji prózy, hlavně
románu, ve světě.

Právě román, to jest forma, na kterou tato doba kladla největší dtraz,
protože mohl přiblížit v rámci reálného obrazu lidí a jejich vztahů i aktuální
myšlenkovou problematiku, tonul převážně v mělkosti a v konvenčnosti.
Časová popularita některých tehdejších románových děl svědčí pak především
o tom, že tyto knihy vycháze|y vstříc vkusu českého blržoazniho publika.
Cenná díla vznikala v tomto období opět v drobné próze, v oblasti po.
vídky, črty, obrázku, fejetonu, které pokračovaly na zák|adech vytvořených
v předešlé vývojové etapě. Hlavním výsledkem bylo, že poskytovala mnoho-
stranný, tematicky pestrý obraz nejrůznějších životních prostředí, že před-
veďa se značnou pozorovatelskou bystrostí v detaile ch charakteristické rysy
lidí různých v$tev a povolání. Avšak i o většině této prózy p|atí, že žívot, jak
v ní byl podáván, by| zobtazován popisně v duchu žánrové kresby a senti-
mentálního přístupu ke skutečnosti. Poměrně nejpříznivěji se vyvíjela v tomto'
období historická povídka a román, jejichž rozvoj byl spjat především
s počátky tvorby Aloise Jiráska. Nejpočetnější však byla v tehdejší próze
konvenční literatura, utvrzující žívotní styl a vkus měšéáckého prostředí'
která zaplavovala soudobé časopisy a odpovída|a vo|áni buržoazního publika
po zábavné četbě.

Ve srovnání s českou poezii, vrcholící v tomto období v díle Nerudově,
Vrchlického, Čechově, Sládkově, procházela próza sedmdesátých a osmdesá-
tých let úsekem vleklých příprav. Připravoval se v ní nástup realistické tvorby,
která by nazákladé zevrubné znalosti skutečných společenských vztahů tehdej-
ších lidí a na zák|adě ideově vyhraněného pojetí skutečnosti byla schopna
vytvořit typické umělecké obrazy.
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Drobná  p r ó z a

Největších úspěchů dosáhla česká próza díky májovcům už v předchozím
období v kratších útvarech. Povídky, obrazy ze života, fejetony arizné pomez.
ní formy zvl^ádlri tehdy Neruda, Hálek a Světlá s velkou vyna|ézavostí a učinili
z reich účinný nástroj k zobrazení soudobého života a jeho typických postav.
Ve směrech naznačertých těmito autory dál se i v sedmdesátých a osmdesátých
letech rozvoj prozaické tvorby. Zvětšuje se ještě její tematická pe strost:
k obrazům maloměstského a vesnického života a k fejetonům z cest přistupují
kresby z rts,zných speciálních prostředí a zaměstnání. Dále se rozmnožovala
rozmanitost útvarů drobné ptózy. Byly mezi nimi črty nebo fejetony
žurnalisticky podávající skutečné události nebo popularizujici poznatky z his.
torie i jiných vědních oblastí; povídky soustředěné k charakteristice zajíma-
vých postav nebo prostředí; příběhy komponované s důrazem na poutavost
dějového pásma; i větší próza novelistického charaktelu a množství zvláštních
forem, které lze téžko zaÍaďit a které mívaly i velmi osobitou, jedinečnou
tvářnost.

Pro rozkvět a tvarovou pestrost v této oblasti literární tvorby i pro to,
jak se i v dílech jednoho autora spojují a prolínají různé náměty a formy,
jsou příznačné například drobné prózy Sveropr,ure Čncne, látkově čerpající
ponejvíce z autorova mládí a z jeho právnických studií a praxe. Publikovány
původně (s různými pseudonymy) v časopisech, vyšly na konci sedmdesátých
a na počátku osmdesátých let ve čtyřech svazcích pod titulem Pouídky, arabes.
k1l a humoresk2 QB7B-IBB3). Převážně jsou to humorem zabarvené drobnosti,
objeví se však v nich také ironický nebo satirický vztah ke skutečnosti.
Jejich námětem jsou hlavně rozmanité scénky z městského života, příběhy
usedlých úředníků, starych mládenců a soukromníků, z nichž je patrná ma.
lichernost jejich soukromých zájmi a omezenost obzoru. Nejcennější jsou Če-
chovy prózy tam, kde jsou kriticky zaměřeny, kde přinášejí kresbu lidí drce.
ných soudobým světem plným bezohlednosti, ovládaným penězi a touhou po
zisku' Taková je např. v arabesce Signorina Giouentů figurka soudního písaře,
který blouzní v horečkách o lásce a m|áďi a umírá vyčerpán v nemocnici, Zde
je charakteristika postavy jen letmá, ve skutečný typ pak vykrysta|izoval
naznačený obtaz v Čechově próze nejvýznamnější v povídce Jestřdb kontra
Hrdlička, podávající hluboký pohled do duše slabého, upadajícího úředníka,
který se stává obětí spekulace dravčího lichváře a marnivosti své ženy. Zde
dosáhla Čechova povídková próza vrcholu, jinak však stojí na okraji jeho
umělecké tvorby a ani v celkové tehdejší prozaické produkci nezaujímá zvlášt
osobité místo.

Jako téměř na všech úsecích literární tvorby i v drobné próze la|ézáme
v popředí nových cest Jaxe Nnnunu, který v Pouídkóch malostrarukjch (|B7B)
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shrnul příběhy spojené rámcem malostranského prostředí vjednotně kompono.
vaný celek. S velkým charakterizačním uměním je v nich zpodoben život v této
svérázné pražské čtvrti a zejrr.éna pak vyniká výrazná charakteristika
postav. Detail pomáhal Nerudovi skutečnost typizovat, pointa, u jiných
autorů leckdy pramenící z chtěné touhy po zajímavosti, dotvářela u Nerudy
nejvlastnější smysl příběhu. Nerudovy povídky, spojující kresbu typických
postav se zajímavým dějem, vyjadřující autolovo pochopení pro trpké
osudy prostých lidí a satirou zasahující negativní rysy a typy pražského měš-
táctví a maloměšéáctví, staly se počátkem celé tradice drobné prózy, která
čerpala náměty ze života prostého lidu našich malých měst. Cílevědomým
přenesením zájmu na lidové postavy i zejména vyhraněným postojem ke sku'
tečnosti, zdirazífiícím protikladnost mezi přirozenými lidskými vztahy,dole.
a mezi povýšeností a ohledy na majetek panujícími ,nahoře., představovaly
Nerudovy Povídky malostranské nejvýznamnější prozaické dílo sedmdesá.
tých let.

Kromě této tvorby s látkou ze života malého města rodilo se v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech množství prózy s náměty z maloměstské společ.
nosti ve nkovské. Její autoři ponejvíce zobrazova|i originalitu tohoto pro-
středí, nedotčeného téměř novými společenskými přeměnami. Reagova|i z růz-
ných stanovisek na skutečnost, že tento dosud nehybný, uzavŤený svět se počíná
proměňovat, rozrušován po roce 1B4B pomalu sice, ale stále patrněji novými
způsoby žívota, novou morálkou, nově se utvářejícími vztahy mezi lidmi.

Každé téma, jehož se takováto povídková tvorba cbápala, mohlo být
ovšem viděno a zpracováno v podstatě dvojím způsobem: autor byl buď
obrácen do budoucnosti, podával z hlediska zdravého vývoje kritiku zasta.
ralých rysů maloměstského nebo vesnického života; ukazoval, jak osvěta,
nové vztahy, jejichž vznik je nezbytný, osvěžují atmosféru. Nebo se obracel do
minulosti se steskem po tom, co bylo, s posmutnělým pocitem, že staré

ryzímoráIní hodnoty odcházejí ze světa a nové pokolení ženemásílu ani zdravé
vlastnosti, které by zaruči|y společenský a mravní pokrok. Jako ve všech úse.
cích umělecké tvorby, i povídky tohoto období dosvědčují, že rozvoj umělecké
tvorby není mechanicky spjat s určitou tematikou.

Takřka celé dílo věnoval kresbě maloměstského prostředí Ar,ors Vo.rrňcrr
Šurr,ovsxÝ (1837-1BB3), jehož hlavní literární tvorba patří do let sedmdesá.
tých. Roku l87l vydal Šmilovský povídku Staý uarhaník a rych|e za sebou
pak následovaly další, některé většího rozsahu _ Kmotr Ro<umec (IB72),
Setník Dřeanickj (IB72), Martin oliua (|B74), Krupař Kkďdš (1875) a jiné.

Jejich světem byla vesnice a zejména maloměsto, jež autor poznal v rodné
Mladé Boleslavi a za středoškolského učitelování v Klatovech a v Litomyšli.
Ve svých povídkách zachytil do detailů život a ovzduší malého města. Ve vět.
šině prací tvoří osu vyprávění rázovitá postava venkovská (většinou to bývají

(lB78)

245



staří lidé), kolem níž je soustředěn celý děj i zápletky. Šmilovský znázorřtova|
rozkolísání mravních hodnot při kapitalistické přeměně města. Zá|eželo mu
na tom' aby se uchovaly ty mravní zásady, které s tklivostí viděl se zttácet,
aby se obnovily příkladné ctnosti jeho hrdinů _ přičinlivost, šetrnost' vytr.
valost. Vyprávěl o tom' jak peníze a vášně rozvlňují na chvíli jednotvárnou
hladinu maloměsta nebo venkova, a rozvijením konfiiktů, které z toho \ryplý.
valy, osnovaI základní protiklad své prózy. Na jedné straně žije se v poctivosti,
ncotřesitelné patriarcháIní mravnosti; to představují hlavní kladné po-
stavy,vyznačující se vyrovnaným charakterem a tradiční moudrostí, s bohatými
zkušenostmi. Postavami takových ,,mudrlantů.., řemeslníků a patriciů, ztěles.
ňoval Šmilovský svůj didaktický záměr i své konzervativní smýšlení. Na druhé
straně jsou lidé pokažení novodobými způsoby, názory a mravy) podléhající
přemíře citu nekontrolovaného Tozumem a neÍízeného pevným charakterem.
odpor proti takovéto romantice - ovšem maloměšéácky chápané - vyslovil
Šmilovský přímo i v polemicky zaměřeném románě Parnasie (|B74), který je
však svými zápletkami i postavami zce|a neteálný a nevěrohodný. Šmilovského
povídky, vyprávěné klidným rozšafným tónem, jazykem hustě protkaným
lidovými pořekadly a úslovími, a nabývajicím proto archaického a obřadného
rázu, prolnuté sympatiemi k patriarchální spořádanosti a z toho hlediska
moralizující, podávají věrný doklad o životě, citech a myšlení českého malo-
měšéáka, o jeho šosácké omezenosti, o jeho konzervativních náhledech na život.
Životnínázor zd'Ů'raziujiciideál vyrovnaného, před světe m uzavřeného měšéan.
ského rodinného klidu, který mu neustále tanul na mysli, vyjádřil Šmilovský
i ve své práci memoárového rázu, ve dvou řadách vzpomínkových obrázků
nazvanýclir Rozptj,kné kapilol2 ]B7 3 a 1BB 1) . Kreslí tu měšéanskou rodinu svého
dědečka, podává žánrovou charakteristiku tohoto ,,ryziho staročecha.., jeho
prostoty a pokory, jcho poctivosti a nábožnosti, jeho mravních zásad, a vyprávi
některé zážitky z roku 1B4B a ze školních let.

Nejvýznamnějším dílem Šmilovského je větší povídka ,(a ranních čeruánků
(lB75)' líčící epizodu ze života Josefa Dobrovského a z dob jeho návštěv
v městečku Chudenicích u Klatov. Na základě tradovaných zpráv a podle
lidového podání zde vyprávi, jak se ušlechtilý učenec přímým stykem s lidem
osvobozuje ze své izolovanosti, ziskává víru v budoucnost národa a sám přináší
do venkovského prostředí pokrokové myšlenky evropského osvícenství' oživuje
tradice české reformace a budí uvědomělou lásku k české knize. V této povídce
oprostil se Šmilovský nejvíce od apriorně vytčeného názoru, který z většiny
ostatních děI trčí jako konzervativní tendence, a uplatnil v ní svou dovednost
v kresbě postav.

Dílo A. V. Šmilovského, které svou tendencí i svým uměleckým charak.
terem nejtypičtěji reprezentovalo směr požadovaný kritickými názory h|á.
sanými Vlčkem v osvětě, představuje dobře klady i záporné stránky povídkové
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tvorby s maloměstskými látkami. Jejich síla byla v drobnokresbě. Smysl pro
jednotlivosti, nejpodrobnější znalost Iidí a prostředí, o nichž autor psal, dá.
valo těmto kresbám plastičnost, názornost. Avšak detail býval v nich namnoze
samoúčelným cíIem. Nesloužil poznáni a pochopení typických stránek reality
a lidských vztahů, ale stával se vlastním smyslem autorova pozorování a tvor-
by, a žánrová kresba, která byla důsledkem tohoto pojetí, vedla k popisnosti
a plochosti. Tito autoři nedovedli většinou zaujmout k soudobému životu
stanovisko, které by jim dovolilo uvidět i jeho rozpory t reá|né síly vývoje;
minulý stav zdžů se jim namnoze ve srovnání se současností ideální, a to jim
bránilo vidět na svých postavách více než jen jednotlivosti.

Přímo z podnětů Nerudovy prózy rostla v sedmdesátých a osmdesátých
letech tvorba řady autorů, kteří se sice k Nerudovi hlásili, avšak nedosáhli
svého vzoru, vynikajícího především viděním a zobrazením všeclních scén
a lidových postav. I tzv. ,,pikantní.. sloh, Nerudou propracovaný k mistrovství,
vyplývající ze snahy upoutat čtenáře zá,bavnou,lehkou formou a zdfuazřrujíci
humor a komiku, stával se u nich často manýrou. V próze těchto autorů, jako
byli Hnnrrns' LIEn,, HnnnueNN a další, převládaly hlavně žánrové obráz-
ky z prostře dí měšéanské rodiny. Vyjadřovaly soucit s l idmi, byly plny
bystých postřehů a nesčetných charakteristických podrobností'

Tvorba každého z těchto spisovatelů všedního života českého soudobého
maloměsta měla i své osobité rysy. Nejširší popularity začínaL už v tomto
období dosahovat IoNÁr HnnnltaNx (1854-1935). Jeho práce rné|y značný
čtenářský úspěch, líbily se, protože dovedly nenáročně pobavit i rozesmát
a ukázat humorné životni příběhy drobných postaviček. Herrmann,
který se vyučil kupectví a na čas pracoval jako příručí, neměl cestu k literatuře
snadnou. Koncem šedesátých let přišel do Prahy, kde ho rrpoutal především
život předměstských lidových vrstev. Prostředí Prahy se pak stalo látkou
téměř celého jeho díla. Své krátké žánrové obrázky, podávající s výstižným
humorem i se silnou dávkou sentimentality náměty z ulice a z domácnosti
obyčejných pražských lidí, otiskoval většinu na stránkách humoristického listu
Paleček, který sám od roku 1BB2 řídil. Chtěl především vykreslit komické nebo
humorné situace, do nichž se lidé dostávají. Je to patrné hned z prvotiny
,(chudého kalamdře (1BB0)l prozrazujicí i stopy Herrmannovy zá|iby v roman.
tických pííbézich, dále pak ze souborů Pražské fgurk2 (1BB4, 1886), Drobní
lidé (|BBB)' I pra{skj,ch zókoutí (1BB9). V těchto prózách vyniká Herrmannova
pozorovatelská bystrost, jeho humor, smysl pro lokální svéráznost detailů,
postřeh pro jednotlivosti charakterizujici, byť jen vnějškově, malichernost
postav a prostředí, znalost životních scén a lidských osudů, kterou nashromážďl
i jako soudničkář Národních listů.

Novelistické a povídkové tvorbě Fneltrršra Hnnrrnse (i851-l929) dává
náplň a směr zevrubné poznáníjihočeského malého města, jeho postaviček
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a životního stylu. V jeho arabeskách, fejetonech a povídkách (Arabesk2 a
kresb1l, 1BB0, lBB3; ( mého herbtÍře, IBB2; Maloměstské humoresk1, lBB5, 1886)
je nejcennější výstižná kresba lidských vlastností, slabostí a zá|ib pomocí
krátké scény nebo charakteristiky. Podobně je tomu v drobné próze JeNa
Lrnna (lB52-1917). Větší vyprávěčská obratnost dáva|a jeho povídkám
silnější dějové napětí, ale zároveřl' do nich často vnášela i konvenční syžety
a záp|etky (např. čtyřsvazkové Nouel1, lBB3-1886; Arabesk.1l a nouel2, l886).
Vedle četných novel z maloměstského prostředí, nejčastěji s milostnou temati.
kou, staly se populárními zejména Lierovy tzv. ,,že|ezniční.. povídky. Lier,
který sám byl železničním úředníkem, navázal na Nerudovy Trhany a zobrazí|
osobité prostředí kolem dráhy, a to hlavně postavami inženýrů, nádražnich
úředníků a zÍizenci. Zatímco Neruda kreslil ,,trhany.. především se zájmem
a zřetelem sociálním, Lier využívá ve svých novelách poutavě rušné atmosféry
i zvláštních drsných a kamarádských vztahů mezi lidmi, a motivy z železnič-
ního prostředí (např. srážka vlaků) mu slouží k stupňování zajímavosti a napětí
děje ("afa ftže koteji, U proflu 23). Z Lierových větších praci z buržoazniho pro-
středí je nejvýznamnější satirická románová montáž postihující neutěšené
české politické poměry vydaná pod názvem Píseň míru (Z|atá Praha 1BB7).

Přednosti této žánrové povídkové literatury sedmdesátých a osmdesátých
let byly v přesnosti drobné kresby nebo charakteristiky, zvláště pokud se vnější
tvářnosti týká, v obrazu žívota, zájmi a problémů tehdejšího českého malého
města nebo lidové Prahy. Celkové ovzduší doby b1fuá tu podáno věrně. Avšak
v ulpívání na je dnotl ivostech' v detai l izování skutečnost i  je zároveň nej.
větší nedostatek této prózy, a srovnání s Povídkami malostranskými to zřetelrrě
dokazuje. Tam, kde Neruda uměl pomocí charakteristického detailu podat
typický obraz skutečnosti, tato próza u vnějšího popisného detailu končí.

Jestliže Neruda dovedl zásadně rozlišit, kde je v životě jeho malostranských
postav zaostalost nebo omezeÍIost, a dovedl na tyto rysy jasně pomocí svého
humoru a ironie ukázat, u těchto autorů žálrové prózy se většinou ztráceji
obrysy reálnýchcharakterů a společerrskýchvztahů za spoustou detailů, zashoví-
vavým a laskavým pohledem a za sentimentálním vztahem ke skutečnosti.
Žánrová próza rostoucí z ovzduší krize české maloburžoazíe, by|a ponejvíce
bez ideové perspekt ivy, která by dovol i la jasně hodnotit .

Čríst drobné prózy sedmdesátých a osmdesátých let líčí život a prostředí
malého města izolovaného vůči vnějšímu světu a pr.oces jeho pozvolné přeměny
nejen v přítomnosti, ale i v období právě minu|ém. Zejména tehdy, chtěli-li
autoři vyjádřit kladnou představu, kterou by bylo možno měřit soudobý
život. obraceli se tu nejčastěji do minulosti nedávné, do předbřeznového období,
kdy vystupovala do popředíjasně idea národní a myšlenka potřebnosti drobné
práce a čistého, ideálního nadšení. obrazy obrozenského období na ma-
lém městě stávaly se tak náměty prózy, která chtěla poukázat na důleži.
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tost obětavé lidumilné a vlastenecké činnosti. Není to próza v pravém smyslu
historická. Autoři vesměs vycháze|i z osobních vzpomínek nebo předávali
vyprávění lidí, kteří tyto doby prožívali. Líčili prostředí, s nímž byly spjaty
jejich intimní zážítky z m|ádi, takže tato próza měla většinol ráz autobio-
grafický a vzpomínkový. Vyplyval z toho dále zvláštní tón podání.
Bylo v nich hodně idylizace tohoto života, asňak zátoveň působí osobitým
důvěrným tónem líčení malého města v biedermeieru, života rodinného,
jeho radostí a starostí.

V tomto smyslu psala už dříve KenoLINÁ Svňrr,Á své staropražské
povídky a novely ze světa lidového a měšéanského, v nichž prudké citové
vzněty a sny hrdinů a hrdinek narážeji na zvyklosti a r.ázory patricijských,
obchodnických a živnostenských rodin. Podle rodinného podání tak napsala
rozmarně i satiricky laděný obrázek z ma|ého města Purkmistrouic Katinka
(|B74), v okolí jejího rodiště na vltavském břehu odehrává se vyprávění -lÍa
košatkdch (1BB5). Podobných povídek je v tvorbě K. Světlé z těchto let více.
Hlavním a nejtypičtějším jejím dílem představujícím minulý život pak jsou
autobiografické Upomínful (IB74), s vylovnanou laskavosti|íčící její dětství a
mládí, avšak s kritickým pohledem na výchovu dívky v měšéanské rodině.

Klasickým zobrazením předbřeznového života na malém městě staly se
zejména tři Maloměstské historie Ar,orsn JrnÁsrl., kreslící podle vyprávéni,
s hřejivým humorem atmosféru Litomyšle, její starou idylickou tvář i dech
nových proudů myšlenkových a společenských, kteft zaléhaly v předvečer
roku 1B4B do tohoto města. Kresba postav' prostředí a ovzduší litomyšlských
měšéanských rodin je v těchto třech povídkách - U r1tířů (1BB0), Na staré
poště (IBBI) a hlavně v nejslavnější z nich, Filosofské historii (1B7B)' neoby-
čejně plastická a dá..vá představu o tom' jak postupovalo obrození na malém
českém městě, jak tu byly rozvrstveny síIy, které lpěIy šosácky na starých zvyk.
lostech, a ty, které naopak do jeho domů a rodin přinášely čerstvý vzduch.

obrazem minulé společnosti a minulých vztahů kreslených jako příklad
pro přítomnost je vedle připomenutých již Šrrrrr,ovsxÉno Rozptj,Ienj,ch kapitol
Latinskó babička (1BB3) Fnnornanoe Scrrur,zn, obrázek studentského života
na malém městě, drobnokresba starosvětského prostředí starého gymnasia,
v níž se .ýs.'je zajímavá postava starostlivé a obětavé ,,latinské babičky.. a její
sentimentální romantický osud, nebo konečné Tajemstuí stýce J*,fu (lBB5)
Fnarqrršre Hnnrrnsa. V tomto příběhu za|oženém na kresbě několika drob-
ných portrétů, vyprávěném opět ,,hravě, rozmarné,, (jako tomu bylo převážně
u většiny těchto obrázků), vylíčil Herites v rámci maloměstského života a pro-
středí lékárny osobně zabarvený příběh hrdiny, kteý obětuje své sny, svůj
vědecký talent vděčnosti k pěstounům.

Líčení lidských vztahů a atmosféry maloměstské společnosti představova-
lo v sedmdesátých a osmdesátých letech důležitou látkovou oblast drobné
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plózy. Bylo to v souladu s vyraznou snahou tehdejších spisovatelů vystihnout
specifické rysy a zvyklosti určitého společenského nebo pracovního prostředí
i lokální charakter rturtých míst. To vnáší do prózy neobyčejnou tematickou
roztříštěnost a rozmanitost. Z četných dalších knížek sledujících cíl zachytit
zvláštnosti určitého prostředí nebo povolání je třeba připomenout ještě kresby
a obrázky, které vydal pod pseudonymem R. E. Jamor přispěvatel Lumíru
a přítelJiráskův a Vrchlického, profesor lékařstvíJosnr Tnomeynn (lB53 až
1927) v knížce Příroda a lidé (IBB0).J.jí pestrý obsah tvoří podrobná odborně
poučená pozorování života a dění v šumavském kraji, postřehy a poznatky
o zviíatech a o přírodě spojené s úvahami, svérázné figurky charakteristické
pro českou vesnici a město (holubáři, komedianti, kramáři, vysloužilci).Jiným
osobitým prostředím zajímaI ještě cyklus ,,nekrvavých obrázků z vojny..,
soubor fejetonů, které vydal pod titulem obšit (IBB7) Josnr Holnčnr (1853
až |929). Autor v rrich vylíčil zážitky a pozotování z vojenského života, jak
ho poznal za své služby jednoročního dobrovolnika v Praze. S úsměvem, ale
i s trpkou ironií tu ukáza|,jak je v tomto prostředí pokořován člověk, sni.
žován jeho přirozený rozum i hrdost a jak je uráženo národní cítění vojáků,
a vykreslil tak veselý ivážný obraz tehdejšího vojančení.

Snaha po bezprostředním a detailním vykreslení životního prostředí a po
věrné, neidealizované charakteristice postav začína|a se postupně uplatňovat
rovněž v próze z vesnice. Vedoucí autorkou v tomto žánru byla i nadále
Kanor,rNl Svňrr-Á, která v tomto otrdobí vydala svůj nejlepší soubor vesnic-
kých povídek, Kresb2 z Ještědí (lBB0), v nichž v1wrcholilo její vyprár,ěčské
i charakterizační umění. I těchto pět povídek vyrostlo z autorčina záméru
ukázat, že je život prostých venkovských lidí mravně i citově hlubší a osobitější
než rlaezi bohatými a než v soudobé společnosti městské. To umožnilo vylíčit
tragické i humorné příběhy a podat pravdivé charakteristiky vesnických lidí.
Avšak i zde se odrazil její výchovný zárnét nezobrazovat ,,malichernost.. a
nízkou ,,všednost.. alkázat a oslavit,,vyšší.., mravnější pohled na život, kteý
by jej pomáhal učinit lepším, než ja|rý prož1|a ona sama' a přiblížit jej ideálům,
o nichž snila.

Ve srovnání s povídkami K. Světlé vyzlíva|a vesnická próza nových
autorů drsněji a bezprostředněji. Stupňovaný zřetel k věrné nepřikrášlené
kresbě uplatňoval Ar,ors JrnÁsnx v Pouídkdch z hor (IB7B). Usiloval vylíčit
postavy tak, jak je poznal ve svém kraji, v jejich drsnosti, ale i s jejich ryzím
srdcem, a v rámci prostšího děje soustřeďoval se zce|a na stručnou a výstižnou
charakteristiku postavy ústřední. Souběžně s Jiráskovou snahou přiblížit
životu vesnickou povídku, vyrůstající z tradice Hálkovy a K. Světlé) postu-
poval i ANrer. Srešmx, když se v Šeuci Matoušoui (Lumír 1876) pokusil vykreslit
zajímavý podkrkonošský typ a osudy svého rebelujícího hrdiny.

Jinak však ve vesnické povídce, pěstované buď staršími autory jako byl

250

FneNrršnr Pnavo,
až 1B9B), ptevažovi
čtenáře v nábožens
podřizovaný apriot

Prózu sedmdesl
ale irozmanitost
se velké množství
buď na vyprávění,
besky i fejetonY' al
které ovšem větši
sebrali podtituly rť
dostali bychom vel
gická studie' nove
sice s tvorbou jen.
romaneto  Jarun
(l866), který vyšeJ
Arbesových romal
démon (IB73), New
vytvořil osobitý žz
navosti děje a fan.
senzačnost a ÍLez\
Také časové a mír
dobé Prahy, i účar
pečí neurčitosti a
kým představám
těchto fantastický
motivů a v nichž
vyhraněně kritick
vedl promlouvat I
odpovídal tím n
odlišoval od převa

Drobná próz
literatuře do neo
které sice byly ob
samostatná proza
nebo poučných
nebo časopisů. Tl



vystihnout
prostředí

tematickou
cíl zachytit

tještě kresby
Lumíru

vrn (lB53 až
odborně

a poznatky
charakteristické

).Jiným
z vojny",

(1853
života, jak

usměvem, ale
člověk, sni-

cítění vojáků'

prostředí a po
uplatňovat

byla i nadále
soubor vesnic-

vyprávěčské
záměru

a osobitější
vylíčit

ických lidí.
t " a

na život, kteý
jej ideálům,

próza nových
ř ikrášlené

siloval vylíčit
sjejich ryzím

a vystižnou
přiblížit

Světlé, postu-
vykreslit

Fnergrršnr Pnavoa, nebo spisovateli mladšími jako VÁcr,ev KosmÁx (1843
až lB9B), převažoval stále výchovný zárr.ěr Íizený snahou působit na prosté
čtenáře v náboženském duchu, zámér, který způsoboval, že obraz skutečnosti,
podřizovaný apriorní tendenci, byl zkreslen a ztrácel věrohodnost.

Prózu sedmdesátých a osmdesátých let vyznačovala nejen pestrost látkcvá,
ale i roz manitos t formální. V časopisech i v knižních souborech objevovalo
se velké množství útvarů: povídky vycházejici z klasických forem za|ožených
buď na vyprávění, nebo na charakteristice postav, různé obrázky, črty, ara-
besky i fejetony, avšak i ce|áÍada útvarů přechodných a proměnlivých obrysů,
které ovšem většinou nevykrystalizovaly do pevných podob. Kdybychom
sebrali podtituly různých krátkých próz objevujících se v tehdejších časopisech,
dostali bychom velmi pest{ obraz (notturno, capriccio, polodrama, psycholo-
gická studie, noveletka, skíza atd.). Formuje se tu však i jeden útvar spjatý
sice s tvorbou jen jediného autora' ale ve své době originální a výrazný, totiž
ÍomanetoJexune Annnsa. Po první próze tohoto typu' po Ďabtu na skřipci
(l866)' který vyšel už v předchozím desetiletí, vznikla největší část klasických
Arbesových romanet od desetiletí následujícího: Suaý Xauerius (1B73)' Siuookj
démon (IB73), Newtonůa mozek (IB77), Ethiopskd lilie (|B79) a další. Arbes jimi
vytvořil osobitý žánr drobné prózy. Za|oži| jeho účinnost zejména na napi.
navosti děje a fantastičnosti scenérie, avšak dal mu pevnou dějovou strukturu;
senzačnost a nezvyklost námětů pak zv|ádl přesnou racionální konstrukcí.
Také časové a místní určení romanet' jejichž děj je položen nejčastěji do sou.
dobé Prahy, i účast autorovy osobnostijakožto vypravovatele zeslabuje nebez-
pečí neurčitosti a umožňuje vyslovit v protikladu k iracionálním a nevědec-
kým představám rozumově podložený názor na skutečnost. Prostřednictvím
těchto fantastických příběhů' v nichž bylo využito neobvyklých a tajemných
motivů a v nichž se uplatnila autorova kombinační schopnost, podával Arbes
vyhraněně kritický a polemický pohled na společenskou problematiku a do-
vedl promlouvat k současné době, zmítané nejistotami politickými i sociálními.
odpovídal tím na závažné časové otázky, ale jeho umělecký směr se ostře
odlišoval od převažujiciho žánrového rázu tehdejší drobné prózy.

P r ó z a  v  nov i n á ch  a  v  časop i s e ch

Drobná próza rozvi|a sc v sedmdesátých a osmdesátých letech v naší
literatuře do neobyčejné pestrosti. Vedle rozmanítých povídkových forem,
které sice byly obvykle otiskovány nejprve v časopisech, byly však psányjako
samostatná prozaická díla, pokračoval bohatý rozvoj rtnných zábavných
nebo poučných článků, jejichž nejvlastnější místo bylo na stránkách novin
nebo časopisů. Tato próza počítající s žurnalistickým zaměřením měla
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určité zvláštní společné rysy: kromě stylu zakládajícího se na pikantni zajima-
vosti a na lehké hře rozmaru a vtipu tvořil její důležitý charakteristický rys
větší důraz položený na přesnost kresby prostředí a událostí a na spolehlivost
faktických údajů.

Tyto znaky byly příznačné i pro nejznámější z těchto žurnalistických forem
drobné prózy, ipro fejeton. Jeho mnohostranné, nevyčerpatelné možnosti
ukázal'a plně tvorba Nerudova už v šedesátých letech. Desetiletí nasledující
znamena|a pak skutečné zlatý věk českého fejetonu. Nnnupa jako fejetonista
zasahující do všech oblastí veřejného i kulturního života zůstával nadále
v čele. Psal stále o drobných klepech zajímajícich pražského čtenáře, o důleži.
tých událostech politických a společenských, sledoval nové problémy kulturní.
V té době vydal reprezentativní soubor pěti knih Fejetonů (l876-1B79), který
představuje ve velké různotvárnosti, ale v přísném výběru nejcennější a nej.
typičtější ukázky z jeho fejetonistické činnosti. Tyto knihy, obsahující studie
a črty z pražského života, fejetony humorně a satiricky zaměřené i obrázky
z cest' dávaly podněty pro veškerou tvorbu psanou v tomto žánru.

Hned v Národních listech se objevovaly zajímavé fejetony psané jinými
autoly než Nerudou a Hálkem, například FnnorNeNnEM SCHULznlr, Jnxu.
nnm AnnnsnM, nebo označované šifrou či anonymní. Vedle fejetonů životo-
pisných nebo pojednávajícich o umění a o kulturnich otázkách byly četné
i fejetony polemické (např. proticírkevní a protijezuitské), politické,
reagující na aktuální otázky ve světě (Pařížská komuna) azejména cestopisné.
Seznamovaly se zajímavostmi, o nichž se čtenář dovídal poprvé, o zemích
neznámých nebo vzdálených, o zvláštnostech cizího světa, kultury a civl|izace.
Řadu fejetonů o svém pobytu v Americe, o životě tamějších Čechů, o americ.
ké přírodě, o životě Indiánů psal například Josnr VÁclav Sr,Ánnx. Fejetony
a črty z mnoha svých cest po Americe , po západní a severní Evropě vydal
i knižněJosnn Šror,na (Klep1l 1cest, !B73; (a ocetínem,IB74-IB76; Na skandi-
nóuském seueru' tBB4). Zejména barvitým líčením přírody vynikaly cestopisné
fejetony Svaropr.uxa Čncga z Krymu a z Kavkazu. o průkopnické a neob-
vyklé cestě po Africe psal a tiskl v časopisech fejetony cestovatel Elrrr, Hor,un
(IB47-1902). Vedle těchto fejetonů a črt z prostředí poměrně málo u nás
známých, spočívajících hlavně na líčení zajímavých cizích zvyků, životních
způsobů a nevídané přírodní scenérie, byly časté i fejetony, které měly ještě
navíc politický aspekt, seznamující českého čtenáře s různými s1ovanskými
zeměmi a krajinami, inspirované zvláště soudobými balkánskými boji proti
tureckému útisku. Nejznámějši z ních byly fejetony, články a obrázky Josnnl"
Hor,nčxe, čerpané z jeho cest po slovanských krajích a využivající plně
zevrubného poznání života a boje Černohorců, jehož se Holečkovi dostalo
jako válečnému zpravodaji Národních listů. Knižně vyšly soubory:. <a suobodu
(lB7B-1BB0), dá,Je Černohorské pouídk1 (1BB0-tBB1), Jundcké kresb1 černohorské
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(lBB4-1BB9) a Čerrui Hora a mí,ru (1BB3_lBB5). Ve všech těchto Holečkových
počátečních knihách projevuje se už jako autorův osobitý rys souvislost jeho
tvorby publicistické a vyprávěčské:jeho úvahyjsou protkávány příběhy, jeho
povídkové knihy zase obsahují četné úvahy nebo rozmluvy, přerušující ply-
nulost děje. Z myšlenky slovanské vzájemnosti od sedmdesátých let znovu
akcentované vyrostla kromě prací Holečkových také připomenutá už kniha
Ruoor,pe PoronNÉrro ( potulek po Slouensku (lBB3 a lBB5), představující v ob.
sažném výkladu obraz minulosti i současnosti a zejména kultury slovenské,
a četné práce BovanoaJnr,Írrxa (1B55-lB97). Tento autor se snažil přiblížit
českým čtenářům zejména polský a ukrajinský svět, a to nejen v jeho historii,
politickém a kulturním snažení, ale i v životě společenském, v národních
zvycích a v charakteristických znacich národní povahy (např. Črt2 koadcké,
lBB5; Črt2 liteuské, |886; Črty uaršauské,1B90).

Vedle těchto cestopisných črt, fejetonů a povídek , rozvi1e|y se i ostatní tema-
tické okruhy příspěvků otiskovaných hojně ,,pod čarou.. tehdejších časopisů.
Z autorů, kteří byli tehdy v popředí zájmu, vynikl Jerv Lrnn. Jeho fejetony
všímaly si podobně jako Nerudovy nejrůznějších námětů, zejména pak života
kulturního, divadla a výtvarného umění. Měly vtip a fantazli a získaly ohlas
ostrým zaměřením proti české maloměšéácké nehybnosti a uzavřenosti, proti
nekulturnosti českého prostředí. Proti němu stavěl Lier, který poznal dobře
kulturníživotfrancouzský, potřebu světového rozhledu a kultivovaného vkusu.
Své tři knihy Fejxonů (1BB5-1BB9) uvedl vlastní charakteristikou jejich zamě.
ření: ,,Fejeton jest raketou. Raketa vz|étne k zenitu a neutkví mezi pochodně-
mi nebes. Vrací se jak létavá hvězda k zemi, padá i zhasíná. Vysílaje tuto kytici
prskavek mezi čtenářstvo, přeji, aby nikoho nespálily, každého pobavily... Svou
zábavtrostí, uhlazeností, mnohotvárností a vtipností znamenaly Lierovy fejeto.
ny nejosobitější práci v tomto druhu po Nerudovi.

od sedmdesátých let objevovaly se v časopisech hojněji i beletristicky zpra-
covanéstudieodborné, představujícízárodky esejistické, populárně vědecké
literatury. Z oblasti lékařské si bral námětyJosnr Tnonrlyun, studie historické
psal do Lumíru vedle ANroxÍNe Rnzre hlavně Janosr.ev Golr,, jenž po své
první sbírce básní se věnoval především historii a ve svých článcích vywořil
nejen přitažlivou formu historického eseje, ale i umělecký styl české vědecké
historické prózy, ktery dále rozvýelajeho škola.

Konečně je třeba jmenovat ještě jednu rubriku z tehdejších novin, totiž
soudničku ' jejiž první kroky se rovněž datují od sedmdesátých let. V tisku
se objevují pravidelně zprávy ,,ze soudní síně... obsahují postupně stále ob-
šírnější samostatné partie, které se nevztahují jen k popisu soudního jedná-
ní, ale které seznamují čtenáře s minulostí obžalovaného, s prostředím kolem
něho, řešený případ rozbírají a komentují, Z bo|ých zázlamů nebo z po-
pisného referování o přelíčení stávaly se tak svébytné novinové beletristické
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útvary. Když se referátzačalzaméÍovat i na to, aby podrobněji charakterizoval
osoby a předvedl podmínky, které je přivedly k trestným činům, stávaly se
zvláštním útvarem uměleckým. Prvotní zásluhu o to měl Fnaxrršnx' Šrmnčnx,
který psal pravidelné referáty Ze soudní síně do Národních listů v sedmde.
sátých letech. Šimeček neulpíval na soucitu, nýbrž ukazoval s ostrým smyslem
pro sociální nespravedlnost a plo životní tragiku soudní případy jako důsledek
společenských poměrů, jako smutné důsledky společenské bídy. Vedle Šimečka
pak vynikal Jaxun Annns, v jehož referátech ze soudní síně se začina| ozývat
už autorův zájern o podivuhodné lidské existence a snaha pochopit je a psy-
chologicky analyzovat. Rubrika Ze soudní síně stala se pravidelnou a vyhledá.
vanou částí četných listů a mnozí pozdější autoři si prací v této rubrice bys-
třili pozorovatelský smysl, získávali znalost zajímavých lidí i figurek a čerpali
tak poznatky' jichž dále využili ve své povídkové nebo románové tvorbě
(např. IaNÁr HnnnmlNn).

Ú s i l í  o  r o z v i nu t í  českého  r ománu

od sedmdesátých let vydává se u nás stále více románů. Stoupl značně
počet čtenářů v českých kruzích, vycháze|y velké časopisy, které měly dostatek
místa pro otiskování delších prací na pokračováni a takéjinak vzrostly ediční
možnosti, zejrr'éna v různých knižnicích a edicích určených ,,pro lid.. i pro
měšťanské vrstvy. Stejně jako práce původní těší se velké oblibě i překlady
románů cizích.

Hlavní a společný cíl celé tehdejší románové tvorby byl vedle snahy půso-
bit výchovně především zábavný. Romány se snažily přitahovat poutavostí
a zajímavostí další a další české čtenáře a rozšiřovat jejich okruh. odtud vyplý.
val důraz na tematickou přitažlivost a na napínavost záp|etek i za cenu značné
šablonovitosti a nevěrohodnosti. Za dnlhé mělo být smyslem této prózy, aspoň
přev ážné většiny, napomáhat vý c h o v ě čtenářů v duchu určitých politických
a mravních představ. Neumělost spisovatelů, často jejich neznalost života
a zdtraziováni i|uzivních potřeb národní společnosti, obavy, aby se odkrývá.
ním vnitřních rozporů neoslaboval národ jako celek, to byly důvody, které
vedly k oslabování pozná"vací funkce nové románové prózy. V těchto
románech bylo proto mnoho neskutečného, jejich pohled na život byl ne.
pravdivě idealizující, takže ruku v ruce s kvantitativním rozmachem českého
románu postupovalo jeho zplanění i jeho krize. Namnoze lze těžko určit, kde
končí vážné umělecké úsilí a začíná touha po snadném úspěchu, kde převládá
rutina a konvence i snaha získat popularitu u buržoazního čtenáře povrchním
dějem a dráždivou kresbou elegantního světa.

Velmi vyhraněnou tendenci v románové tvorbě těchto let předstar'r-rje
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program tzv. , ,ídeálního real ismu.. propagovaného v časopise osvěta
zejména jeho redaktolem Václavem Vlčkem. V tomto programu' spjatém
s konzervativními a nacionalistickými tendencemi české buržoazie, byla jedno-
stranně zdirazíována potřeba působit příkladnými typy, plnými abstraktní
ušlechtilosti a vlasteneckého zanícení. Takovými kladnými postavami, které
obvykle vyslovovaly autorovy lázory a tlumočily jeho pohled na život, byly
nejčastěji představitelé idealizované inteligence, reformátoři společnosti, kteří
svým upřímnýrr' zápa|em a ušlechtilým smýšlením i jednáním působí na pře-
měnu ostatních postav. V románech tohoto typu setkáváme se většinou jen
se zcela povrchním a plochým obrazern života a mízí z nich i charakteristika
skutečných žijicich lidí. Rozplývala se poznávací hodnota těchto románů,
a to vedlo i k jejich uměleckému rozkladu. Neboé děj i povahopis zbavený
reálných okolností ocítal se ve vzduchoprázdnu a převažovala konstrukce
a apriorní záměr autorův.

Za vůdčího romanopisce tohoto směru platil VÁcr'av Vr,čpr. Pokusem
podat průřez soudobé české společnosti a vyjádřit tezi, kterou autor důsledně
zastiwal v době prudkých bojů mezi staročechy a mladočechy, totiž smíření
rozporů v české společnosti a obnovení národní svornosti, by| román Věnec
uaařínoujl (osvěta |B72), V ostrém protikladu v něm stojí hrdina, právník,
literát, člověk zcela ideální povahy, a soudobá utilitární společnost. Hlavní
postava je však neživotnou šablonov' aze zobrazeníživota měšéanských a šlech-
tických kruhů zbyly jen matné obrysy. Stejně myšlenkově i umělecky primi-
tivní byl Vlčkův román nejproslulejší, (Iato u ohní (osvěta 1B76), jehož děj se ode-
hráwá na venkově v době prusko-rakouské války roku 1 866 a v němž j e rovněž
všechno podřízeno apriorní tezi. Umělé situace a strojený děj dovotují autorovi
vyhrotit do krajnosti rozpory, které jsou nakonec překlenuty, a román ústí
v zdiraznéní myšlenky národní jednoty, do niž je zahrnut i panský dvůr
s mladým hrabětem ziskarrým pro národní myšlenku.

Podobný charakter měla také rozsáh|á, zběžté psaná románová tvorba
Sorrn Poor,rr'srÉ ( 1 B33 - 1 89 7) . Její knihy, vycházející v rychlém sledu od po-
čátku sedmdesátých let, rostly myšlenkově a zčásti i tematicky ve stínu tvorby
Karoliny Světlé, autolčiny sestry. Podlipskou vyznačovala rovnéž převažující
výchovná tendence a zv|áštní zřetel k morálním problémům a k otázkárn
postavení ženy ve společnosti. Avšak obrysy jejích postav by|y rozp|ývavé,
prostředí bylo kresleno s malou dávkou reálnosti, silně se v nich uplatňovala
autorčina lyrická fantazíe a její sklon hlubokomyslně rozbírat různé otázky
života. Z četnýchjejích románů s náměty z dávných českých dějin i z přítom.
nosti, v níž ji především zajímají osudy žen, byl poměrně zdařilým dí|ern osuď
a nadónt (IB72), kreslící bohatou obchodnickou rodinu s ustrnulými životními
názory. Román ukazuje, jak se probouzelo národní uvědomění před rokem
iB4B, a sleduje trnitou cestu hrdinů k samostatnému a čestnému uplatnění.

I
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Relativně kritickým zobrazeni,m butžoazni společnosti vyvolal ohlas román
Nalžouskj (lB7B)' v němž Podlipská zpracovala konvenční vyprávění o lásce
ušlechtilého, ale chudého domácího učitele k dceři jeho bohatého zaměstnava.
tele. V románě sice nechybí osten proti zbohatlické buržoazii, a|e nepřiroze.
nost v charakteristice postav ajejichjednání, citově nadnesený styl a konstruo.
vaný děj násilně směřující k šéastnému řešení nedovolují podat pravdivé dílo.
Nejvyrovnanější z prací Podlipské zůstal autobiografický román Peregrinus
(lBB1-B2). Líčí s autobiografickými rysy život hrdinův jako poué za ideá|em
a podává četné autorčiny názory a myšlenky o životě i o společnosti spolu
s kresbou měšéanské předbřeznové rodiny. V něm nejméně rušivě působí
apriorní koncepce.

Romány Vlčkovy a Podlipské udržovaly si jistou vypravovatelskou úro-
veň a představují poměrně hodnotnější vlstvu tehdejší početné románové
produkce. Vedle nich věnovali se románu další autoři, u nichž pÍevážila rutina
a konvence nad skutečnými uměleckými hodnotami. Avšak tato díla, která
jsou už zcela zapomenuta' četla se dlouho, získala popularitu a mohou být
dnes dokladem tehdejšího vkusu buržoazni společnosti. Lze je shrnout pod
označení konve nční román sent imentá|n i  a  romant i cký .  Vyznačuje

je povrchní aktuálnost a sociální konformismus; kreslí zejrnéna vyšší společen.
ské kruhy, plostředí měšéanského salónu a aristokratického života a líčí vzneše.
ný svět, jakého tehdy v české společnosti nebylo; jsou prosyceny scntimentali-
tou, obsahují nutnou dávku snů a i]uzí. Jejich styl má ráz publicistické zběž-
nosti, je plný nadnesených a otřelých slohových klišé; postavy a prostředí nemí-
vají v sobě nic z rysů konkrétního sociálně podmíněného národního života. Je
to v podstatě literatura měšéanského životního vkusu a názorů', po případě lite.
ratura' která chce pseudolidovou zábavností a bodrostí působit na prosté čte.
náÍe. Z těchto děl, příznačných pro telrdejší vzrůst i měIkost románové produk.
ce, lze j ako charakteristické ukázky j menovat román Bonourr,a Hevr,asv ( t B52
až 1B77) Tiché uod1(1B76) z plostředí šlechty v jižních Čechách nebo populární
knihy SnnvÁcn BoNrrÁcp Hnlr,nn,l (lB45-1922), obrazy přepychového ži-
vota ruské aristokracie spojené s divokou romantikou a senzačností děje (Król
stepi, IBB2; Salomonída, IBBB). Velmi oblíbený a čtený byl román Ivar.rl.
Kr,rcpnny (lB45-1.BBl') Jindra (IB76), mnohokrát vydávaný i později. Ziská-
val čtenáře tim, že probouzel sympatie s osudy hrdiny, chudého vychovatele
nešéastně zamilovaného do dcery zámožného továrníka a statkáře, a |áka|
vymyšlenou kresbou prostředí bohaté buržoazní rodiny, která neztratila ani
filantropický, ani národní cit. Těžko lze dnes pochopit, jak moht tento kon-
venční, otřelým slohem vyprávěný příběh vzbuzovat tolik zájmu. Jako příklad
vyprávění získavajícího popularitu anekdotickými veselými příběhy' plosto.
duchým humorem a uměleckou nenáročností byla kniha ( čukjch mjnů (IBB5)
od mladočeského žurnalisty Kanr'a Tůmy (1B43_1917).
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Všechny tyto ve své době oblíbené knihy dosvědčují jalovost tehdejší
české románové produkce. Chybělo jim téměř všechno, čeho je kromě vyprá-
věčské obratnosti zapotřebí k napsání dobré prózy. Dotýkaly se sice povrchně
některých aktuálních otázek, ale skutečný kontakt s vážnými problémy národ-
ního života jim chyběl. Jejich autorům se nedostávalc pevného, ujasněného
stanoviska k životu a chyběla jim především i vůle k umělecké pravdivosti.

Z ce|é záp|avy románové prózy sedmdesátých let ýsují se osobitě jen tři
jména: Karolina Světlá, Jakub Arbes a Antal Stašek. Kl.nor,rlra Svňrr'Á,
jež měl.a stále značnou váhu v tehdejším kulturním žívotě, soustřeďovala se
v těchto pozdějších letech většinou na drobnější útvary. V osmdesátých letech
napsala jediný román, Mildček lidu suého (lBB2). Světlá byla rozhořčena poli-
tickými spory' které rozbíjely její přesvědčení o správných cestách národní
společnosti. obávala se o osudy národa, jehož existence Se ji zdá|a otřesena
narůstajícím dělnickým hnutím. Působil na ni i vliv osvěty. V tomto románu,
který znarnenal umělecké ustrnutí, vystoupily silně zejména její konzervativ-
ninázory. Zdůrazněnil tendence mravní ušlechtilosti a nadtřídní spravedlnosti,
která má vést k vyrovnání sociálních a třídních rozporů, násilně ovlivňuje
celou výstavbu románu. otázky soudobého umční a sociální problémy, kolem
nichž je soustředěna fabule, řeší se v salónech aristokracie, ve vymyšleném
prostředí, jen v konverzaci. Mlhavě kreslený obraz továrníka, jenž se jako
prostý člověk hlásí k liberalismu a zrazuje svá předsevzeti, když zbohatne,
nezachraňuje román nai myšlenkově, ani umělecky, takže toto dílo Světlé
ztstáv á stranou literárního rozvoj e.

Nové tóny tedy přinesli do vývoje českého románu jen Arbes a Stašek.
Není náhoda, že pro oba tyto autory byl charakteristický radikální postoj
vůči soudobé skutečnosti. Není náhoda, že to byli spisovatelé se skutečným
zájmern o sociá lní problémy, ovztahblržoazie a l idu, o osudy dělnictva,
spisovatelé neomezení nacionálními frázemi, kteří se snažili i svým vzděláním
proniknout k řešení nejvážnějších dobových otázek. Jejich dí|a vyznivají jako
protiváha celé ostatní románové literatury tohoto období a namr'oze i přímo
jako polemika s ní. Nedokončeý obraz (IB7B) Axrere Srašxa ukazuje realitu
vesnice věrnou kresbou svérázných podkrkonošských lidových typů a proniká
hlouběji k charakteristice postav. Není sice prost syžetových šablon běžných
v soudobé próze a není dílem zcela umělecky vyrovnaným, avšak jeho základní
zaměření je podstatně jiné než u ostatní tehdejší románové prózy. Stašek neřeší
vztah inteligence k vyšším společenským třídám, v nichž se většinou uchycovali
hrdinové ostatní prózy románové, ale stavi zák|adní otázku jako poměr inteli-
gence a lidu. Kresbou jadrného lidového světa, vynikajícího hlubokým pojetím
životních otázek, provádí kritiku neplodnosti a rozelvanosti inteligence, která
má sice složitývnitřní život,je však povznesena nad lid a jevpodstatě individua.
listická. V StaškovÝch rukou změnil se tedv román s konvenčními fabulačními

nlnťl (lBB5)
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prvky ve společensky závažné dílo pojednávajici o vztahu lidu a inteligenta,
který nechápe jeho skutečný význam. Staškův román stal se tak náznakem
nových cest tohoto druhu literárního, krokem vpřed v jeho zreá|nění a ,,ná-
povědí realismu.. tehdy se pozvolna rodícího v české literatuře.

Realita společenského života stává se od sklonku sedmdesátých let také
důležitou složkou prózy Jarona Annnsl, jehož nejvlastnější umělecký přínos
znalmenala ovšem romaneta. Proráži spletitou dějovostí jeho příběhů a počína.
je Kandiddt2 existence (1B7B) a Moderními upír1 (B79) vnáší do jeho tvorby nové
téma: problematiku moderního kapitalismu, myšlenky utopického socialis-
mu, život dělnické třídy. Fabule těchto děl chce řešit možnosti reformátor-
ského působení v duchu utopického socialismu. V dalších prózách, trpících
většinou žurnalistickým chvatem, který vedl k rozvláčnosti a k náhodné,
nevěrohodné motivaci děje, pokoušel se Arbes podat ještě širší, až kronikářský
obraz zvoleného prostředí. Y Štrajchpudlících, kteří vycházeli v Květech
od roku 1BB0, rozvíjel pestrý obraz žjvota pražského dělnictva před rokem
1B4B, v Mesióši (1BB3) podával kritické zhodnocení soudobé společnosti na zá.
kladě konfrontace s nadějemi a názoty osmačtyřicátého roku, konečně pak
v Ándělu níru (IBB9_IB90) ukazoval demoralizaci soudobé vesnice vlivem'
peněz.

Vedle prvního románu Staškova znamena|y i tyto románové skladby
Arbesovy, průkopnicky sahající pro námět do okruhu dělnického a snažící se
řešit moderní problémy sociální, významný krok k realistickému románu.
Na zvládnutí tohoto úkolu však zatím umělecké síly a zkušenosti autorů ne-
stačily. Jejich romány trpěly nedostatkem věrohodnosti. Hlavně proto, že na
úkor pravdivosti přeceňovaly poutavost děje a neobvyklost scén. Jejich hod-
nota byla především v tom' že zpodobova|y z vyhraněného ideového hlediska
důležité společenské problémy, a v tom' že dovedly v jednotlivostech výrazně
umělecky vyjádřit kritické pojetí soudobého života. Nad příběhy hrdinů
dávaly tyto romány čtenářům prožívat tragické osudy soudobých lidí a myšlen.
ky, vyslovované na jejich stránkách, vedly je k promýšlení nejvážnějších ži.
votních otázek. Román, který se u nás rozvíjel poměrně opožděně, začína|
t a k  nabýva t  z á važné spo l ečenské  f unk ce .

P říběhy z  c i z i ch  svě tů

V české literatuře sedmdesátých let, především v Lumíru, objevovaly se
vedle oblíbených cestopisných fejetonů a črt často povídky, kresby nebo novely,
které se odehrávaly v cizím, někdy i vzdáleném prostředí' nebo užívaly cízo-
krajných motivů. Tato snaha rozšířit i látkově oblast naší literatury souzněla
s úsilím pojímat český život v širších kulturních souvislostech i s úsilím dát

2sB

literárním dílům r
a snové fantazie, k1
připomeňme črty a
cí zvláštnosti italsk
které rozvíjely šabl<
kavkazské přírody.
exot ičností  mot i
věných příběhů.

Na stránkách
zvláštní prózy nol
světů, v nichž však
Zeyerova tvorba z-
že je zjevem v čes
pražské patricijské
mu pečIivé výcho
a spjatá s tisícerý
ovlivnila jeho náz
cesty'  které Zey<
nebo ze záIiby tén

Když pak zač;
jako zák|adní tón ]
k  měšťá c kému
respodence a vzÍ
světu byla mnoht
motivy přímo zd
malicherných záj:
charakternosti. V.
jím hrdinovi a o
více méně ctnostr
a cíle života... Sr
nemá smysl pro id
tendencí ce]ré}ro Z
i v jeho próze s cJ

Zeyer se zprv
(nebo jen výjimei
jektivní pocity a:
nostmi, které jsou
vyjadřuje pomoc,
dílo vyrůstá z poc
touhou po lidské
sil k tomu, aby ul

t ? '



lidu a inteligenta,
se tak náznakem
zreálnění a ,,ná-

h let také
umělecký přínos

příběhů a počína.
jeho tvorby nové

socialis-
i reformátor.

prózách, trpících
i a k náhodné,
až kronikářský

v Květech
ictva před rokem
splečnosti na zá-

konečně pak
vesnice vlivem

skladby
a snažící se

Tománu.
i autorů ne-

vnč proto, že na
scén. Jejich hod-
ideového hlediska

výrazr.ě
příběhy hrdinů

lidí a myšlen-
nejvážnějších ži-

začina|

objevovaly se
nebo novely,
uživa|y cizo-
ry souzněla

literárním dílům co nejpestřejší kolorit. Připomeňme povídky plné hravé
a snové fantazie, které zasazoval do orientálního prostředí Svaropr,ux Čncrr,
připomeňme črty a novely Hnnrrnsovv využívající korzických motivů a |íčí-
cí zvláštnosti italského života a krajiny, nebo pozdější romány Hnr,lnnow,
které rozvíjely šablonovité příběhy v rámci elegantní nrské společnosti a divoké
kavkazské přírody. Tato díla, a vedle nich i řada dalších, působila hlavně
exotičností motivů a přírodních scén tvořících dekorativní pozadí vyprá-
věných příběhů.

Na stránkách Lumíru začaly se od sedmdesátých let objevovat rorměž
zv|áštni prózy nového autora - Jur.re ZnYnP.e, těžící látku z nejrůznějších
světů, v nichž však cizí motivy vyrůstaly z jiného záměru a měIy odlišný smysl.
Zeyerova tvorba získáva|a ohlas poměrně pomalu, ale od počátku bylo patrné,
že je zjevem v české literatuře výjimečným. Spisovatel pocházel ze zámožné
pražské patricijské rodiny (jeho otec měl velký obchod dřívím) a dostalo se
mu pečlivé výchovy. Silně na něho působila stará Praha, plná tajemnosti
a spjatá s tisíceým vyprávěním o národní slávě a minulosti. Zejrnéna pak
ovlivnila jeho názor na žívot, jeho obraznost i jeho snivost bohatá četba a
cesty, které Zeyer podnikal nejprve na zkušenou, později jako vychovatel
nebo ze zá|iby téměř po celé Evropě.

Když pak začaL Zeyet v sedmdesátých letech psát, promlouva| zjeho díla
jako záktadní tón hluboký smute k z osamoceni a z nenap|nění života a odpor
k měšťáckému způsobu života, myšlení a cítění. Bohatá Zeyerova ko-
respodence a vzpomínky přátel potvrzují, že jeho nechué k měšéáckému
světu byla mnohem radikálnější než u jeho druhů. I do jeho díla zaznivají
motivy přímo zdtrazřrující spisovatelův nekompromisní odpor k prostředí
malicherných zájmů, citů podřizovaných osobnímu prospěchu a lidské bez-
charakternosti. Vjedné povídce (Blaho v zahradě kvetoucích broskví) píše o je-
jím hrdinovi a o sobě: ,,oběma nám bylo nevolno ve středu těch usedlých,
více méně ctnostných a střízlivých lidí, kteří vesměs měli povinnosti, povolání
a ciLe života... Snaha emancipovat se od tohoto světa, který je šedivý, který
nemá smysl pro ideální snažení, pro čisté city, tato snaha tvoří jednu z hlavních
tendencí celého Zeyerova díla a jeho postoje ke skutečnosti a plně se projevuje
i v jeho próze s cizími náměty.

Zeyer se zprvu nesnaží zpodobit soudobou skutečnost kritickým obrazem
(nebo jen výjimečně a okrajově), ani ner,yjadřuje svůj vztah k životu jako sub-
jektivní pocity a reakce. Svůj odsudek vyjadřuje tím, že si vysnívá svět s vlast.
nostmi, které jsou jeho době a jejímu cíténí cizíaprotikladné, aže své představy
vyjadřuje pomocí příběhů odehrávajících se v cizim prostředí. Zeyerovo
dílo vyrůstá z pocitu uražené a ponižované národní a lidské cti a je formováno
touhou po lidské ušlechtilosti, která se ovšem rozbijí o skutečnost. Zeyer nemá
sil k tomu, aby usiloval o uskutečnění přeměny tohoto stavu. Svým literárními s úsilím dát
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dílem však probouzí představy o lepším světě, svým líčenim ryzích
lidských vlastností vyslovuje nechuť ke skutečnosti, která ho obklopuje.

Prvni Zeyerovy prózy vycházejicí v Lumíru patří do oblasti fantastic.
kých (( papíru na kornout1t, IB74) a spole čenských nove| (Du|toujl ptdk,
|B73; Jeho suět a její, IB7+). V těchto povídkách, zasažených i jeho zálibou
v okultismu a svědčících namnoze o knižní irrspiraci, představoval se Zeyer
jako zajirnavý, ne však výjimečný autor. Teprve v historickém románě
ondřej Čern;lšeu (1876) z prostředí ruského dvora z konce osmnáctého století,
projevila se plně jeho osobitost. osudy a zápasy ústředního hrdiny se rozvíjejí
v ovzduší plném tajemnosti, ve složitém předivu panských zábav a intrik,
a jeho příběhy, zejména milostné, vystavují ho četným zkouškám. Vyznačuje
ho jemná, až přecitlivělá pasívní povaha, unášená událostmi a city, a neobyčej-
ně čistý charakter. Vychovatel, který vštěpoval ondřeji Černyševovi představy
o životě, naplňoval ,,rnysl jinocha vysokými ideály světa vymyšleného, beze
všeho téměř ohledu na svět skutečrrý, sámjej pasoval na rytíře ,smutné postavy.,
jakýrnž se bohužel víceméně každý stává, kdo v boji za právo a pravdu v pře-
vráceném tom světě spíše vroucím citem než chladným rozumem se řídí...

Černyšev byl předob razem dalších Zeyerových po,.u,,, které se v různých
obměnách v jeho díle stále vracejí. Ve víru světa' uprostřed jeho malichernosti
a sobectví hledají vlastní poslání buď v ideální Iásce, která spočívá v oběti
pro milovaného druha, nebo v nadosobní službě vlasti či spravedlrrosti' Protože
však jejich snahy, jak je představuje Zeyer,jsou v daném světě nedosaŽitelné
a jejich sny neuskutečnitclné, stávají se tito hrdinové vskutku vždy ,,rytíři
smutné postavy.., narážejicimi nakaždém kroku na tvrdou skutečnost, a jejich

,,absolutní.. city docházejí nap|nění teprve ve smrti. Například motiv lásky
spojuje Zeyer obvykle s motivem smrti, neboé je přesvědčen, že v tomto světě
není její naplnění možné. Zde pak tkví i negativní rysy Zeyerova světového
názoru: autorovy Tozpory vedly nejen k absolutizování protikladu mezi
vysněným a skutečným světem, ale umožňovaly i sklon k mystice a k nábo.
ženství.

ondřejem Černyševem počíná se řada Zeyerových prozaických děl barvi.
tého a často exotického koloritu, líčících rozmanitá prostředí a nejrůznější
období dějin. Dalším velkým dílem byl Romtín o aěrném přdtelstuí Amise a Amila
(1BB0), v němž zaved| Zeyer čtenáře do ideálního rytířského světa staré Fran.
cie, aby předvedl dávné tužby a činy romantických hrdinů. I(reslí tu přede-
vším hluboký, ažmytický cit přátelství dvou rytířů, knetozeznání si podobných
a jejich zv!áštni a spletité osudy. V jiných vyprávěních volil si látky italské
nebo irské, španělské nebo orientální, čerpaje podněty ze svého poznání
cizich zemí nebo ze své četby (Dobrodružstuí Madránil, Lumír |B7B; Bóje Šošany,
knižně 1BB0,,Seslra Paskalina, Lumír 1BB4.).

Zeyerovo prozaické dílo, které směřovalo postupně k prostším, méně složi-
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ým příběhům, postupovalo ve dvou souběžnýcřr směrech. Zeyer psal novely,
v nichž zpracovával samostatné náměty, a takzvané ,,obnovené obrazy,,,
v nichž parafrázoval příběhy a líčil postavy podle cizích děl nebo vyprávění.
obě řady Zeyerovy ptózy se ovšem v podstatných rysech sbíhaly' jenom pod-
nětem se od sebe lišily. Mezi novely zařadi| například ,,podivnou povídku..
Blaho u zahradě kuetoucích broskuí (Lumír lBB2), vyprávějící čínský příběh velké
blouznivé lásky, která se rozbíjí při doteku skutečnosti, příběh snivého chlapce,
který se v snách zamiluje do obrazu ideální ženy a při poznání, že jeho sen
není skutečností, ztrácí rozum. Mezi obnovené obrazy patří čínská legenda
(rada u domě Han (Lumír 1BB1) opět o bezmezné, ale nešéastné lásce, nebo
román z japonského prostředí Gompači a Komurasaki (knižně lBB4), v němž oba
hrdinové na|ézaji po mnoha zkouškách lásku na pokraji smrti a v lidské bídě.

Nehledě na různost látek a prostředí' jež bylo kresleno vždy s velkou
názorností a malebností, s pochopením pro dobu a pro krajinný kolorit, vrací
se ve všech těchto dílech obměňován zák|adní námět a základni okruh postav:
proti pomíjejícím vášním a slabostem stojí svět elementárních lidských hodnot,
nadosobní city lásky, obětavosti nebo přátelství. Jeho dílo tkvělo svými kořeny
v české skutečnosti sedmdesátých a osmdesátých |et, v niž Zeyer nena|éza|
odezvu pro své životní ideály a představy. Avšak Zeyerova tvorba roste ještě
z jiných kořenů. Vyprávění chůvy, které mu dávalo první podněty k letům
fantazie a které mu vštěpovalo do mysli řád panující v pohádkách a v bájích,
lidové mýty a vyprávění ruzných národů, to vše utvrzovalo v něm názor, že
v lidu je ,,hlubší náhled o životě a smrti, o lásce a přírodě... Z téchto zdrojů
vyplývalo jeho pojetí světa a mravního řádu i jeho ideál charakteru, cti a
|ásky. Z nich a z tradice velké epické poezie pramenily také příznačné rysy
Zeyerova sty|u, za|oženého především na vyprávění. Jako v pohádkách
nebo v pověstech zalíbilo se i Zeyerovi v pestrém líčení exotického prostředí
a rozvětveného děje, jako v lidovém vyprávěníjsou i u něho obvyklá konstantní
epiteta a hyperboly, obrazy, které mají kouzlo lidových představ. Jako v po-
hádkách tajemné osudové síly a sen prolínají reálným životem. A konečně
jako v pohádkách a pověstech' naprosto protikladně k tomu, jak byla kreslena
láska v soudobé žánrové próze, vyznívá tento cit v pojetí Zeyerově.

Zeyer, který působil v české literatuře jako ,,exotický pták.., získal si
v ní zvláštní místo a svým vyhraněným uměleckým směřováním vzbuzoval
protichůdné reakce na svou tvorbu. Hyperbolická, snová a ideální tvářnost
jeho díla také umožňovala jeho protikladnou interpretaci. Ale klíč ke skuteč.
nému pochopení jeho smyslu avýznamu podalJ. Fučík, když o něm napsal:
,,Jde stále za svou touhou po světě ušlechtilém, krásném a dobrém, v němž
by nebylo křivděno ani lidem, ani národům. A protože takového světa ko-
lem sebe nevidí, uchyluje se do světa pohádek a staých bájí, do dějin středově-
ku a do žívota východních národů, neboé tam všude na|éza| lidskou moudrostprostším, méně sioži-
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a cit' ještě lezasažený hamižným sobectvím peněz...* V tomto smyslu, ve snaze
llkázat současnosti protikladnou představu o životě, vytvářel Zeyet pateticky
pojaté obrazy z nejstarších dob české historie ve svých veršovaných epických
cyklech (Vyšehrad, Čechův příchod) a v tomto smyslu soustřeďoval se i
v prvním období své prozaické tvorby hlavně na vyprávění příběhů z cizích
světů.

H i s t o r i c k á  pov ídka  a  r omán

Rozjitřený smysl pro histodcké právo české vedl na konci šedesátých let
k tomu, že se v literatuře znovu stupňovala zá|iba v historických látkách
a že sejim přikládala zvýšeút důležitost. I( tomuto podnětu pak stále důraz-
něji přistupoval ještě další a pro pokrokovou orientaci této tvorby rozhodující
důvod: zplanělý život veřejný, stáIe patrněji a hlouběji rczrytý společenskými
a třídními rozpory' vedl spisovatele k tomu, aby ukázali minulost národa
jako přík1ad soudobé národní společnosti, neschopné nadchnout se velkou
ideou.

V české historické próze dostávaly se postupně do popředí dva látkové
okruhy: husitství, na jehož příkladu zdfraziovali spiso.ratelé potřebu ak-
tivní účasti na společenském dění, a obrozeni, jehož prostřednictvím ukazo.
va|i význam oddané drobné práce a nezištného nadšení. Společenská funkce
prózy s historickými náměty nebyla ovšem jednoznačná. Tendence, ktetá
vyrůstala z potřeby vychovávat k národnímu cítění, skrývala v sobě nebezpečí
nacionalisrnu, jestliže se protikladné zájmy jednotlivých společenských vrstev
a tříd podřizovaly společným iluzívním zájmům celého národa. Významnější
myšlenkou, připomínanou českou historickou prózou, byla tradice bojovnosti
spojovaná zejména s husitstvím. Zdiraziování revolty a odboje mělo totiž
především ten smysl, že probouzelo lidové Vrstvy k aktivitě, že útočilo ploti
pasívnímu přijímání daného stavu' že jitřilo pokrokové národní úsilí. Naproti
tomu mohly proniknout do lristorické prózy i tendence přímo konzervativní
(u Josefa Svátka).

Počtem byla nejhojnější histor ickápróza romantického a sentimen-
tá1ního zaměŤeni, zakládajicí si napoutavostilíčení,věrohodnosti koloritu'
křiklavosti scén a dějovém napětí, jak ji představují povídky a romány V. VI,č-
xa, S. Poor'resxÉ, B. Ilevr,asrr, E. Hnnor,oa nebo F. DvonsxÉrro. Typickým
autorem takovéto líbivé historické ptózy bylJosnr SvÁrnx, pokračující v řadě
obsáhlých, kulturněhistorickými podrobnostmi naplněných románů hlavně
z doby rudolfínské a pobělohorské (Marie Terezie a Karel VII., IB701" Praha
a Řím, LB72; Šuédoué u Pra7e, IB7a; {eleantÍ koruna, 1BBB aj.). Vyzrračují se

* Julius Zeyer, dnes v knize Pokolení před Petrem, l95B.

262

loajátní tendencí, l
hnutím (selská pov
dovedly se však vet
necká spolu s tóny
xovsxÍno (1B44-
spíše zajímavostí ll
českého divadla) nt

Největší oblib
rozsáblé dílo nejpo'
BnNnšn TŘnsÍzsl

Jeho první povídk
Chocholouškova Ji
soustřeďoval k ději
obraz nebo črta,
románu (Królouna '

cyklrn (Pod doškoaj,
jištěm býá převá:
v okolí Klecan, kd

Pro Třebízskt
citu s utrpením li
Tř.ebízský vedle t
i sociáInímu' a pI
Z í e t e |  k  l i d u  j t

českých dějin v <
vyjádřit sympatie
Tragický úpadek
proútlak aponíže
protikladu k cizát
kým údělem lryslr
lBB2) i z novějš
slavné národní m
panských vzpoul
hlavním díIe Blu
i v drobných črt
tzv. velké histori
v životě lidu a l
do starých zápis
jeho drobnější pt
si všímá osudu jt

bory Z, laPornen

Jestliže se zabýn



smyslu, ve snaze
Zeyer pateticky

h epických
soustřeďoval se i

í příběhů z cizich

Lonci šedesátých let
ůistorických látkách

pak stá|e dttraz.
této tvorby rozhodující
tozrytý společenskými

m inu l o s t  n á r oda
nadchnout se velkou

popředí dva látkové
lé potřebu ak-

prostřednictvím ukazo.
Společenská funkce

Tendence' která
ala v sobě nebezpečí
společenských vTstev

o národa. Významnější
byla tradice bojovnosti

a odboje mělo totiž
ntě, že útočilo proti

národní úsilí. Naproti
přímo konzervativní

i c kého  a  s en t imen -
věrohodnosti koloritu,

a romány V. Vlč-
xÉno' Typickým

pokračující v řadě
románů hlavně

VII,, IB70;' Praha
aj'), Yyznačují se

loajální tendencí, skeptickým nebo přímo negativním postojem k lidovým
hnutím (selská povstání) a nabádáním k trpnému snášení národního osudu,
dovedly se však vetřít do přízně čtenářstva senzačním dějem. Tendence vlaste-
necká spolu s tóny sentimentálními zaznívají z románkuJosnnaJrŘÍrro SraN.
xovsxÉrro (IB44-IB79) Vtastencoué z boud1l (|B77), kteý přitahoval pozornost
spíše zajímavostí látky (české obrození na konci osmnáctého století, počátky
českého divadla) než uměleckým zpr acováním, značně konvenčním.

Největší obliby v širokých lidových vrstvách národa dosahovalo však
rozsáhlé dílo nejpopulárnějšího historického beletristy tohoto období, VÁcr,ave
Bpnpšn TňnsÍzsrÉgo (1B49-1BB4), ideově protikladné proti Svátkovu.

Jeho první povídka, Mara Bočarouna (Svétozor 1871), navazova|a na tradici
Chocholouškova Jihu látkou i myšlenkou, v dalších pracích se však Třebízský
soustřeďoval k dějinám domácím. Jeho vlastním polem je povídka, historický
obraz nebo črta, ajen výjimečně se jeho práce svými rozměry blíží formě
románu (Królouna Dagmar,1BB3). Byly sebrány (částečně posmrtně) do několika
cyk|ů (Pod doškoujmi střechami, V čeruóncích kalicha, Pobělohorské ekgie a1.). Dé.
jištěm byvá převážně Třebízského rodný kraj, Slánsko, nebo střední Povltaví
v okolí Klecan' kde trávil větší část života jako kaplan.

Pro Třebízského prózu je příznačná silná eIegičnost, pramenící ze Sou-
citu s utrpením lidu v minulosti, které mu splývá s utrpením národa, Avšak
Tř.ebízský vedle utrpení vidí i to, jak se lid bránil proti útisku národnímu
i sociálnímu, a právo na obranu mu také - na rozdil od Svátka - pÍiznává.
ZÍete| k lidu je nejsilnější ideovou složkou jeho děl. Proto spatřuje vrchol
českých dějin v době husitské, a přesto, že je katolickým knězem, neválrá
vyjádřit sympatie husitům a dokonce jejich radikálnímu křídlu, táborům.
Tragický úpadek pak mu představuje doba pobělohorská, především právě
pro útlak a poniženi|idu, protestantského i katolického, který zob razuje v ostrém
protikladu k cizácké šlechtě obou stran. Lásku k lidu a vřelý soucit s jeho trp-
kým údělem vyslovuje Třebízský v příbězích z této doby (Leuohradecktí pouídka,
1882) i z novějších dob, kde pod ,,doškovými střechaml,, ukazuje zbytky
slavné národní minulosti, a v bídě rolníků zbavených svobodyi v jejich proti-
panských vzpourách líčí další kapitoly národních osudů. Tak je tomu v jeho
hlavním dtle Bludné duše (osvěta tB79) zobrazujícim vzbouření sedláků, ale
i v drobných črtách ((e zapomenutj,ch pamětí). Třebízský vůbec přestává líčit
tzv. velké historické události pro ně samotné a všímá si spíše jejich odraza
v životě lidu a také pro látku si jde spíše než do známých historických děl
do starých zápisů, archívů, místních kronik nebo pamětí. odtud vznikají
jelro drobnější práce, které se mu také lépe daří než velké skladby, a v nich
si všímá osudu jednotlivců, rodin i vesnic, drcených a tísněných dobou (sou-
b,ry Z, 1apomenuté uesnice, Stezkami našich dějin, (e zapomenuých pamětí aj.).

Jestliže se zabýrtá historií staých českých šlechtických rodů, tedy proto, že

263



jsou mu spjaty s dějinami národa, vždy však na jejich představitelích kárá
mravní vady a úpadek. Naproti tomu zejména v postavách lidových vyzdvihuje
příklady velké odvahy a hrdinství. Vřele pak Třebízský přitakává - opět
v protikladu k Svátkovi - revolučnímu hnutí roku 1B4B (črta osmačjřicátníci),
jež spojuje s tradicí husitskou. Viď v něm snažení nejlepších synů národa,
kteří clrtěli ,,vlasti k býalým svobodám pomoci a český lid povznésti..,
a nutnou oběé přinesenou lepší budoucnosti.

Svérázný styl Třebízského, vyznačující se silnou, bezprostředně vyjádřenou
emocionalitou a patosem, teskně zabaweným tónem, vzrušenými apostrofami
a zvo|ánirni, odlišoval se příznivě od většinou suchého a strohého slohu prů.
měrné soudobé historické prózy. Často ovšem trpěl nadměrnou rozcitlivělostí
hraničící až se sentimentálností, jednotvárností zápletek a nereálností ně-
kterých postav zvláště ve větších pracích. Velký význam však mělo Tiebiz-
ského dílo tim, že posilovalo opravdový národní cit, vychovávalo k obětavosti,
probouzelo smysl pro spravedlnost a lásku k svobodě.

Třebízského próza ovšem celým svým uměleckým rázem vyrůstala ještě
z romantických kořenů. Tvůrcem nové historické prózy, která spojila histo-
r ickou pravdivost a c it l ivější proniknutí do zvláštniho rázu líčené doby
s životnou charakteristikou postav, stal se teprve Ar,ors JrnÁsnx. Už jeho
první historický román Skaldci (1875) odlišoval se od ostatní české historické
ptózy. Hned od počátků vyznačovala Jiráskovy povídky a romány věrnější
kresba dobového prostřeď, umožněná autolovou podrobnou znalostí minu-
losti. Tyto znalosti Jiráska nesvazovaly, ale naopak pomáhaly mu vytvářet
postavy a charakterizovat je individuálně a psychologicky citlivě. Náměty
Jiráskových počátečních próz jsou btány ponejvíce z období selských bouří,
hlavně z osmnáctého století a ze spisovatelova rodného Náchodska; je tu
zobrazen život poddaného lidu, který se vzpftá proti nespravedlnosti a proti
útisku (Skalóci), a naproti tomu rozmaři|ý život panský (Na duoře uéuodsk,|m,
IB77; Ráj suěta, |BB0). Vyvrcholením, umělecky nejpůsobivějším zpracovánim
této problematiky byl pak román Psohlauci (tBB4), zpodobující výrazný typ
selského rebela v lidovém hrdinovi Janu Kozinovi a kreslící zv|áštni ráz
chodských strážců českých hranic ve století sedmnáctém' Vedle těchto knih,
které souvisely přímo sJiráskovými Povídkamizhor, zasahujíce jen hlouběji
do historie lidu, obrátil se Jirásek zmíněnou j1ž trojici svých Maloměstskjlch
historií do obrozenské Litomyšle. Avšak už v tomto prvním období upjal
pozornost i ke klasické látkové oblasti české historické prózy - do husitství
(Staunj, den, 7879:' Konec a počdtek, |B79). V reálnosti obrazu minulosti, v charak.
teristice postav a v postižení jejich psychologie i v rozvíjení děje a záp|etek
začínaly se v Jiráskově tvorbě objevovat nové prvky ) a to tž i v tomto počáteč-
ním studiu, ještě než autor přistoupil k práci na svých románových kronikách.

Sedmdesátá a osmdesátá |éta představují pro českou historickou prózu
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údobí velké přeměny.Její podstata spočívalavtom'že vztah spisovatele k zobra.
zované látce není už tak libovolný, jako tomu bylo dosud. oživení obrazu
minulosti na zák|adě pravdivého a věrojatného pochopení dávného Stavu,
vystižení jeho dobového rázu a věrohodné dotváření postav historických
i vymyšlených, jejich typizace v duchu okolností, v nichž tyto postavy žíIy,
to byly podmínky, které se začína|y uplatňovat v historické povídce a románu
jako nutný požadavek. Postup tohoto procesu lze dobře sledovat na vývoji

Jiráskova díla v jeho prvním období. Následující výojový úsek je pak charak-
terizován hlavně velkými románovými kronikami Jiráskovými a tvorbou dru-
hého našeho největšího historického prozalka ZrxmuNoe Wrwrnl', který až
do poloviny osmdesátých let jenom sbíral v rakovnickém archívu zprávy o kul-
turním životě a o zajímavých lidech hlavně ve století šestnáctém a sedmnáctém
ajehož první,,rakovnické obrázky,, se teprve začínaji připravovat.

prózu
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