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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-




