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a zdťrvodněnícitového života člověka zacbycenÍn jeho rodinného pÍostfedí, rozšifují jeho plÓzy tuto snahu o vliv širšíspolečnosti 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,ménLavpozdějšíchpracích
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 brďntrn dušermívyrovnanost 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 širokémděiovén 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 společenskémudění' 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
společenskéhodění. Celá eplérie postav' hlavně žen' i četná pozorování
měšťanskéhoprostŤedí se tu slily do obrazu Života části praŽské společnosti. Román se tak stává mozaikou rnnoha životních osudir, které se dostanou do blízkosti poživačnéhosvětáka Viléma Řetkovského, iehož bezohlednost k ženám, které ho kazily svou láskou, piináší iim jen ťadu
utrpení. Nakonec se Vilém sám po životnÍchriaqpách a vlivem ušlechtilfch
piátel promění, zbav| se své sobeckosti a na prahu čtyŤicítky'prožije
v beskydsképŤ|roděkouzlo ěistélásky, která mu wací cnr k ženě. Svobodova Řeka kritikou inďvidualismu i požadavkem odpovědného jednání
s ženou, která se mťržepovznést 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. stoletíjevilo iako jed.
no z nejprŮbojněiších.Avšak tím, že se dále nerozvíiďo, že se opakovalo
ve,svfch myšlenkovfch i motivickfcb prvcích a častoien ilustlovalo autorovy vj'chozí teze, ocitlo se velmi záhy stranou dobovfch ideovÝch a rr.měleckfch proudtr, a to i ve vztahu ke generaci 90. let a Českémoderně. Rysy
uměleckého konzervativismu piekonávalo ien tam, kde se vymklo z vlastních klišéa konvencÍ a kde ze skutečnostiodpozorovalo - neičastěii ve veselobrách - zailmavé lidské typy uprostÍed každpdenního života.
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Rtlžena Svobodová
/t868-1920/
Prozaička,autorka reportážníchčrt,vzpomlnek a také knih
urěenfch dětem; vesvfch románech a Povídkách h|edala odstiněnf
v7raz pro stožitou p'ychiku postav' jeilchž touha po štěstíje drcena
konvenčním,požitkáŤskfm světem. Pro českouliteraturu objevila
zeiménasvět senzitivnÍhoženstvía jemnécltllvosti dítěte.
otec Svobodové, rozané Čápové, byl správcem klášterního panství
v Mikulovicích u Znojma, kde se také Rťržena10. 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:nasvětové literatury. V 80. letech pracovala iako domácí
učitelka. R. 1890 se provdala za básníka, dramatika a prozaika F. X. Svo.
bodu. Její salÓn navštěvovď pťednípražštÍumělci, 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 českéma zvláště moravském venkově v Beskydách
jí častoposkytly náměty pro literární díla. V letech první světovéválky se
Svobodová věnovala práci v dobročinnj'ch spolcích (Českésrdce). Stála
Lipa (19l8-l9) a Zoěstwtinl (19l9), obdiv k její osobnosti
v čelečasopis:iu
vyjádŤil nejpronikavěii F. x. Šatdav eseji In meinoriam R. S. a ve sbfuce
básní Strom bolesti.
V prozaiclcfch pracích, psan!'ch v 90. letech, se autorčina hlavní pozornost soustňedila nikoliv k pÍíběhu, k děii, ale k citov n stavťrma reakcím
hlavnich postav. V jednoduchéfabuli je pouze nastíněn základní konflikt
mezi nejasnjmi ideály riezkušenédívky a všednírealitou, společenskjmi
konvencemi, jež mďí nemilosrdrrě její neurčitésny a touhy. Hrdinky románťrpŤicházejído reálnéhosvěta z kláštera,z venkovskéidyly ap. a jejich
zmatek a rozčarování je pŤedmětem autorčina zájan. Pro tato raná díla ie
typickf piesnf popis venkovskéhoa maloměstskéhoprostiedí' naturalistické
muŽir
vidění fyzického zevnějšku baná,ln.íchtyptl iešitnÝch' egocentÍiclšÍ'ch
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 současněví' že
mimo stŤízlivou' utilitáťní společnost ne|ze Žít, podÍíďt se jí však také
nemirže. }en lidé nevědomí mohou bjt pasírmě odevzdaní osudu; lidé'
kteÍíchtějí 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. sÍážkaspolečenského
Ťádus jedinečnostícitlivéhoinďvidua musela skončit z'naÍeníE Života. V PťetÍžmémklasu 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 Svobodové soustiedit se na klíčovémomenty a dodat vyprávění dojem autentičnosti.
Jestliže se v prrrj'ch pracích Svobodová opírala o konflikt mezi citlivou,
bezbrannou bytostí a surovjn životem, v dalšíchdílech směiovala k tvorbě
Ženskfch postav' iež pieJ<onávajímalost 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 životťra nadosobďch hodnot. Tv rcem osudťrse stává
láska, vášeĚ;jednotlivétypy žen,matek, dcer, manžgtejk,
milenek,vášnivfch
i plachfch, marnivfch i něŽnj'ch, jsou pojaty jako modely životníchpostojri
pňechodnékrizové doby (román Milmky, 1902; povídkovésoubory Pá&zjaro, |9|2).
hani stdce, |902.,Poszldmé
NebezpečÍ pŤílišnéintelekruální konstruovanosti pŤíběhťrSvobodová
nejraďkálněji ods*anila v ,,horskj'ch románech.., v knize povhdek Černí
myslitlci (1908). PrÓzy jsou zasazeny do rámce vyprávění o církevnímvelmoži knÍŽetiRirdolfovi a o jednom z jeho dvanácti }rásnfch černfch myslivcťr,
kterj'se po letech wacÍ na místa svéhomládí. Uvnitč tétoosnovy se odehrává 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 pfíhod' z nichž vystupuje celkovf portrét podivÍeskéhogurmána, miluiíctho
taiennou piírodu, pyšnéhona své myslivce, které měl raději než kněze.
Povídky zobrazuií rírznétypy ďvek a ieiich milostnf vaahk černfm myslivcťlm. 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.načeníjednoduše rozvinovaného děje, k lyrickému zpodobení baladické
atmosféry tragickÝch děi$' situovanfch do romantického prostŤeď beskydskfch lesťr.
Jedna z povídek Čemfch myslivcťr,Dětsk, rdj,máza hrdinu ďtě, kterému se láska poprvé projeví iako krutf ásah do světa nevinnfcb her a pňáte|swí.liď a zvlÍat. Povídka nenÍ autorčin1fmojediněljm pokusem zachytit
kontrast dvou zcela oďišnfch zpÍrsobrtvnímání 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 bezpomoctlédět1an Q92o); ďtě ie - obdobně jako tomu bylo
u některfch ženskfch postiv - viděno v symbiÓze aktivity a osamocenosti,
sÍnbosti.
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Z ptaci RťrženySvobodové,v nichž se objevuje dětskjl hrdina, je umětorzo ,,letopisťrdětskéduše..Rdj (|920). V této knize
lecky neizávažnější
vzpomínekwcholí autorčinypokusy postihnout prostotu i složitostprvního
poznávání. Náwat k nejranějšímdojmirm je opět opien o kontrast Života
bez lásky, druŽnosti a světa něby' dobroty, taiemstvía bezpečí.Nikde se
však Svobodová neuchj'lila k idealizaci, naopak zobtazuje psychickéa ci.
tovéreakce dítěte,vyvolanéjeho napjatfm vztahem k těžkopostihnutelnému světu dospěljch. v Ráii je život dítětenaplněn neustáljm zdoláváním
tajemství. Současněvšak trvá extatické' bezelstnéa spontánní oddávání
se věcem, okouzlení realitou, oslnění vším,co je ''qi'lučné'náhlé. prudké.. .... Z těchto dvou rovin vyrťrstámytus dětství,jeŽ je nespornou hodnotou, v níŽlze na|éztživotníoporu. Ve sv1fchvzpomínkáchzvolila Svobodo.
vá formu krátkÝch kapitol' které vŽdy uzavitají pťíhodunebo časov..risek.
Jsou psrínyjako plynulé vyprávění, v němž základní děj !e vytváien vztahem k matce, otci, strfci, rodirrnjrn znám rn, sousedťrm,vztahem plnÝm
dramatičnosti,bolestn m i šťastnrrn,iracionáLrími logickfm. Spisovatelka
pŤitomnehledala násilně spoje mezi jednotlivjni událostmi. Chtěla zacbytit spíšeintenzitu okamžiku,,,skvrny bez souvislosti.., aby se tak pÍiblíŽila
dětskémuvnímání.

PavelJosef ŠafaŤík
/7795-186L/
Vfznamnf pňedstavitelobrozenskég'ědv;jakc prvrlíceiistvě
ob'h!íže!
dějii:7' iaz7ka iiteraturu Slovanú.Básněmi a spolu.
autorstvímna programové vaze Počátkové
českého
básnictví
se podílelna literárním s|lív druhémdesít||etí
|9. století.
Životnt dráha budoucího vjznamného pěstitele slovanskfch stuďí
procházela několika slovanskfmi zeměmi. Naroďl se 13. 5. |795 ve vjlchodoslovenskévesnici Kobďarovo, kde byl ieho otec evangelickjtn faráčem,
vzdělání získal v Rožůavě' Dobšiné, v Kežmarku a jako většina slovenské
evangelickéinteligence na univerzitě v Jeně (18l5-l7). Po kÍátkémvychovatelskémptrsobeď v Bratislavě pňijal r. 1819 mÍstoprofesora 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 obtíŽnéexistenční
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 pražskéuni-
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jedinec. srážka společenskéhočádus jedine&rostl citlivého inďvidua musela skončit zÍnaÍenímživota. V PŤetÍženémklasu Svobodová rozrušila
souvislou fabuli' vyprávěč je informován o některfch zážitclch o|w
obšÍrněji' iiné z.lá jen ze domkťr zpráv. Tato torzovitost .'6gžnila Svobodové sousďeďt se na klíčovémomenty a dodat vyprávění dojem autentičnosti.
Jestliže se v prvfch pracích Svobodová opírala o konflikt mezi citlivou,
bezbrannou bytostí a surorn.imávotem, v dalšíchdflech směŤovalak 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 osudťrse stává
láska' vášeĎ;jednotlivé typy žen,matek, dcer, rranŽelek, mitenek,vášnivfch
i plachfc\ marnivfch i něŽnfch, jsou poiaty jako modely životníchpostojtr
pčechodoé}rizové doby (román Milenky' 1902; povídkovésoubory Pászkotti stdce, t9023 Posll méjaro, t9|2).
Nebezpečí pŤítišnéintelektuální konstnrovanosti pŤíběhťrSvobodová
neiraďkálněji odstranila v ,,horskj'ch toÍnánech.., v knize povhdek Čen
myslivci (1908). PrÓzy jsou zasazeny do rámce vyprávění o církevnímvď1noži knížetiRÍrdolfovi a o jednom z jeho dvánácti krásnfch černÝchmyslivc'Ír,
kterf se po letech vrací na místa svéhomládí. Uvnitč tétoosnovy se odehrává devět pŤtběhÍro 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 pfíhod z nichž vystupuje celkovf poťtÍétpodivínského gunnána' milujícího
tajennou pŤírodu, pyšnéhona své myslivce' kteÍéměl raděii než kněze.
Povídky zobrazujÍrŮzné typy ďvek a jejich milostnj'vztah k černj'mmyslivctlm. 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$, situovanfch do romantického prostťedÍbes.
kydsk.Ých lesťr.
leána z povídek Černfch myslivcťr, Dě*k! rdj, ffiza brdinu ďtě, kterému se láska poprvé proievÍ iako krutf ásah do světa nevinn;fch her a piátelswí.liď a níIat. Povídka není autorčinjm ojedině$m pokusem zachyit
kontrast dvou zcela oďišnfch zp{rsobtrvnímání 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 bezpotnoanédětÝv,í (l92o); ďtě ie - obdobně jako tomu bylo
u někt.erfch ženskfcb postbv - viděno v symbiÓze aktivity a osamocenosti'
slubosti.
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uměZ ptaci Rfrženy Svobodové, v nichŽ se objevuie dětsk hrďna'
torzo ,,letopisťrdětskéduše..Rdj (|920). V tétoknize
lecky nejzávažnější
vzpomínekwcholí autorčinypokusy postihnout prostotu i složitostprvniho
poznávánl. Náwat k nejranějšímdojmťtm 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.
tovéreakce dítěte,vyvolanéjeho napjatjm vztaheÍnk těžkopostibnutelnému světu dospělÝch. v Ráii je život dítětenaplněn neustálÍm zdoláváním
taiemství. Současněvšak trvá extatické,bezelstnéa spontánní oddávání
se věcem, okouzlení realitou, oslnění vším,co je ',vj'lučné,náhlé' prudké......Z těchto dvou rovin vyrťrstám tus dětství,ieŽ je nespornouhodnotou, v nížLze na|éztživotnl oporu. Ve sv1fchvzpomínkáchzvolila Svobodo.
vá formu krátkfch kapitol' kterévŽdy uzavfuajípÍíhodunebo časovj'risek.
Jsou psrínyjako 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
pčitomnehledďa násilně spoje mezi jednotlivlmi událostmi' Chtěla zachytit spíšeintenzitu okamžiku' ,,skvrny bez souvislosti.., aby se tak píiblížila
dětskémuvnímání.
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Pavel Josef ŠafaŤík
/LT95-186L/

Vfznamnf pňedstavitelobrozenskévědy; jakc prvníceiistvě
ob'h!íže!
dějiny' iazyLa iiteraturu Slovanrl.Básněmi a spotuautorstvímna protramové vaze Počátkové
ěeskéhobásnictví
se podílelna literárním rÍs||í
v druhémdesít|letí|9. století.
Životnt dráha budoucího vjznamného pěstitele slovanskfch stuďí
procházela několika slovanskírmi zeměmi. Naroďl se 13. 5. |?95 ve vfchodoslovenskévesnici Kobeliarovo, kde byl ieho otec evangelickjm faráiem,
vzdělání získal v Rožůavě,Dobšiné, v Kežmarku a iako většina slovenské
evangelickéinteligence na univerzitě v Jeně (l8l5-l7). Po krátkén vychovatelskémpťrsobení
v Bratislavě piijal r. 1819 místoprofesora na gynnáziu
v Novém Sadě. V tomto srbskémměstě 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 obtížnéexistenčn{
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 pražskéuni-

