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hrťrzou ze sruti' touhou uniknout jL, p ežtt,&átka puden sebeáchovy.
Ten ho pak vede až k bezohlednému boji o ávot, v němž není místo pro
slabé,v němž násilí a zlo vitězi nad ttpnou dobrotou.
Podobně jako povídky i Šle;harovyromáaové prÓzy se vyznačujímďou
dějovostí; nejsou proto romány v tom smyslu, iak jsme alyk|i je chápat,
tj. jako vyprávění s rozvinutjm dějem, vytváčeiícímv širokémzáběru ucelen
obraz světa. První z těcbto románi Peklo (1905), na jehoŽ koncepci měIy
nepochybně vfiv pasážez Dantovy Božskékomedie, je pčevážnělyrické líčení jednotlivi'ch pracormích oddělení velkého crrktovaru, jimiž ptocházl
pŤi kontrolní obchrizce ristčednípostava' která pouze pasívně, byése značnou vnímavostía citlivostí, zanamenává svédojmy z vĚaw zindustrializované práce. Rorrán pak vrcholÍ a zároveĎ se uzavítá milostnou scénou
pojatou symbolicky jako vykoupent' z hrttz života.
DruhÍ z Šlejharovfch románťr Lípa (l9o8) má zase povahu spíšedramatickou (autor se také bezrispěšně pokoušel o drama); je to vlastně do
několika dějství áuštěnf konflikt dravé lidské touhy po moci, pčedsta ované mlad1m racionalistickjm agtárníkem Stuchlikem, s pasívním světem
Iásky a bezmocného soucitu, jejž pŤedstavuje staÍomilskÝ sedlák Kučera.
Ohniskem konfliktu je věkovitá lípa, monumentálď symbol pňirozeného
života' kosmického íádu, v němŽ je dáno člověku žítv symbiÓze s věcmi
a zlriÍaty. Bezohlednf stuchlík ve svévykočisťovatelské
touze podetne lípě
koťeny a zároveĎ tímto surovlm činem pňivodí smrt starého Kučery.
Zpťrsobenézlo je však v ávěru dfla pomstěno boďí rozhněvanj.ch ávlťr,
kteÍévyvfátí zrnrzačenou,okleštěnou lípu a ta ve svémpádu zniči Stuchlíkťrvstatek. V románu se vjrazně proievuje spisovatelriv sklon k statičBosti
iednotlivfch motivťr. Charaktery postav jsou pŤedem dány, jsou nepÍoměnné (zlf Stuchlík' dobrf Kučera) a obdobně piedurčeno je i prostŤedí,
v němŽ se ťyto povahy sďetávají, nebo lépe - v němž násilí vítězí nad slabostí a beznoocílásky. Kontrast síly a slabosti, násilí a utrpení tvoňí vrfbec
ákladní schéma Šleiharovfch prÓz.
Podo.ou volné kaleidoskopické mozaiky, ostatně piíznačnou i pro autorovy povídky' má tietí román Vraždění (l91o)' jeů je sietězenín několika
epizod zarámovanfch v pŤíběhu o utrpeď dvoiice starj'ch venkovanťr
a pointovanj'ch několikerou smrtí rťrznjlchťypťr.,,uražeuj'ch
a poniženj'ch..,
které hubí lidská bezohlednost a suÍovost.
Svět všedďho boje o život je světem zloby, světem ošklivosti a smrtelné
agÓnie, iejž symbolizu|e charakteristickf rudf, ,,pekelnj'.. šerosvit zapadajícího slunce. Šlejharťrvpohled na jedné straně s neblvďou ostrostí a vyraz|ostí obnďuie v apokalyptické nadsázce tuto hrťrzua zlobu smyslového
života. Na druhé straně usiluie se povznést nad tuto změtenou vťavu, pčekonat ji vizí duchovní harmonie. odvrat od světa do nitra však nepňináší
touženéuklidnění' spisovatel není s to si pŤedstavit pevné obrysy určitého
pozitivďho ideáIu (tam, kde se o to pokusil, jako tŤeba v Lípě, zťrstal
omezen na pouhou staromilskou retrospektivu patriarchální idyly, ieiíž
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nenávTatnost si sám dobťe uvědomuje). Zustává mu ien nejasné tušení
taiemného kosmického ňádu, osudově určujícíhodhí' Život i smrt, tušení'
které ovšen ie spíšekacíÍswim než náboženskou vírou.
VÍrazně charakterizující sloŽkou ŠIe|harovadt|a ie ieho iazyk. Ve slovnÍku se vyznačuje napětÍn mezi slovy vypiatě spisor:n noi až básnicky archaickjmi (luzní', ristrašnj.),popiípadě novotvary (sápač)'a mezi vulgarismy (ožralÝ) nebo hovoroqfmi ďalektismy (brj'knout' poucat' kucmouch).
Také po stÍánce syntaktické lze v jeho prÓách sledovat napětí meá složitjmi větnjmi konstrukceni, piíznačnjmi pro spisormou, literární vrstvu
čeči(napi. četnépňechodniky)' a mezi afektirmí bezprostiedností většiny
je dále i to, že v ŠleiharovÍch prÓďalogu (užtv*nt nadáve$. Pčíznačné
ách se jen zŤídkaobjevují diďogické pasáže,žev nich pŤevládá vyprávěnÍ.
To ovšem zase nemá charakter kiidného' neosobního popisu dění a okolností' nÝbrž ie emocionálně vzrušené,promísenévstupy vyprávěče' jeho
vlastními rivaharri a poaámkami někdy píímo adresovanlmi čtenáči.To
vše dává Šlejharovedikci povahu vzrrušenéhoproievu silně citově angažovanébo,v němž se epická objektivita sváňís lyrickou ričastnostÍ'odosobněnf popis s osobď rivahou a líčením.Takováto směsice lyrického a epického
pťrsobína první potrled jako nedostatek slohové iednotn někdy dokonce
vytváff dojem iazykové neobratnosti. Je to však ien zdání, neboť jazyková
složitost má své funkční oprávnění právě v kontrastu povznesené, exaltované a odosobnfué ďkce básnické a všednl ď vulgámi ďkce jednotlivÍch
postav.
. Šle;harovodílo se vpojuie nejen do duchovníbo prostiedí českéliteratury
90. let, ale ároveĎ v domácím prosďedí specifikuje umělecké tendence
pro soudobou moderní evropskou prÓzu, totiž syntézu naturďispÍizrračné
mu a symbolismu. ŠIejharťrvsymbolismus rná ovšen blíže k nďvnímu
vizionáŤstvílidového člověkaneŽ k rafinovanosti zÁpadsi prÓzy. Je vJmzem
krize hodaot, kterou prošla celá generace X). let pod tlaken rozpor{r spole.
čeoskéhoživota a která nabyla u Šle;naraaž groteskně monumentální podobn ale zároveĎ i vjmzen zoufalství nad ztrátou pozitivního cíle a vfchoďska k jeiímu pčekonání.V tomto smyslu ie Šleiharova prÍzav aaa.
njn historickfm dokumentem duchormího života 90. let i trvďjn svědectvím ápasu o umělecké hodrroty v lrrizové době.

Alois Voitěch ŠmilovskÝ
/1837-1883/
Autor románŮ a povÍdek z maloměstského a venkovského
prostÍedí; často kladl dúraz na postavy s ustá|enfm' pevně
zformovanfm životnÍm postoiem a morálnÍm obzorem.
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Vlastním iménem A. Schmillauer. Naroďl se 24. |. |837 v Mladé
Boleslavi, kde měI jeho otec mydláňswí.Matčina záliba v četběa ve vyprá.
vění pÍíběhriz knížeklidového čtenív něm zanechaty silnédojmy a vzbudily asi první zájem o literaturu. Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi
a v Praze, kde pak na filozofii poslouclral pňednáškyz piírodopisu, češtiny,
matematiky a fyziky. od r. 1860 vyučovalna gymnáziu v Klatovech' kde
byl i oblíben m organizátotem kulturně společenskéhoživota (založil
pěveckf spolek, pracoval v Měšéanské
besedě,počádaldivadelní pŤedstavení a koncerty). Kromě četn5?ch
cest po Čechách navštívilNěmecko, Šv:fcarsko, Itálii, VídeĎ. R. 1873 byl pňeloženna gymnázium v Litomyšli,
kde se pŤátelskystfkal zejménas mladšímkolegou A. Jiráskem. od r. 1877
pťtsobiljako okresní školníinspektor na LitomyšIsku a Poličsku. Zemíe|
v Litomyšli 20.6. |883.
v mládí si Šmilovskj'dobyl uznání básnickfmi textyJ kterézhudebĚovali
soudobískladatelé.Těžištěmjeho díla všakjsou povídky a romány, k nimž
bral látky nejčastějiz maloměstskéhoiemeslnického prosďedí, někdy ze
soudobévesnice nebo ze valábajicich se česk ch statkáňsk ch a prťrmyslnickfch kruhťl.Velká částtěchto prÓz trycháze|ave Vlčkověčasopisuosvěta
a odpovídalajeho pťedstavěnárodní Lteratury, podle niž věrné zobrazení
skutečnosti nevylučuje idealizující rysy. ŠmilovskÝ byl piesvědčen, že
literatura má pčedevšímpoučovat o tom' co prospívá či škodínárodu
i jednotlivci. V tomto ohledu vyzdvihoval rozumovou stŤízlivost,pracovitost, ryzost charakteru, odsuzoval sobectvía lakotu. Svédidaktickéa moralizující snahy a zásady koncentroval v ,,mudroslovnémtománu,, Kmotr
Rozumec (|872). Pokusil se tu vytvoŤit ideální typ muŽe vyztá|éŽivotnl
moudrosti, kter pomáhá bližnímradou i skutkem, avšakmísto umělecky
živépostavy vznikl spíšrámec pro čadupodobenství,pňíkladťrze života,
poučn]ichtivah. obdobn:|' obraz ctnostnéhoa spravedlivéhočlověkakona|Ícíhodobro se vrací i v jinfch autorov ch dílech jako jeden z hlavních
tvťrrčích
cílťra nab1iváněkdy věrojatnějšía méněstrnulépodoby' Takovou
postavou je doktor Sluka z povídky Starohorskllfilozof, rozšafnf sedlák
Duha z povídky Pod doškoallmistiechami i titulrrí hrdinové povídek Srary
oarhaníka Setnik Dťevnickil,V těchto postavách je základnítyp obměřován,
a někteňi hrdinové se k ušlechtilosti protrpí teprve pod ranami osudu
(Spdlen Š;mab.
Tam, kde se Šmilovskf dovede oprostit od pňílišzjevnétendenčrrosti,
uplatůují se zŤetelněji jeho pronikavé pozorovací vlohy, umění povahokresby a žántovédrobnomalby. Jeho prÓzy pak dovedně zpodobují všednÍ
život prostfch lidí, zejrrrénaz prostŤedímaloměsta s jeho zvláštníatmosférou, s patriarchálními poměry v ťemeslnickfch rodinách, s ustálen}im
životním stylem, svéráznymi lidskfmi zjevy, se skromnfmi radostmi
i skrytjmi dramaty. Šmilovského
metoda je založenanav běru pčíznačnch
detailťrvnějšíhozjevu, gest,mimiky, v1ftokťr
a chovánípostavy,kteÍéptonazují jejívlastnosti, duševni rozpoloŽenía vztaby k lidskému okolí, na pro.
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potohy a na promyšleném
měnách humorné a vážrré,někdy až tragické
Autorova charakterizaa
dialogickj'ch.
popisnj'ch
partií
dějovÝch,
stňídání
(farái
lní dovednost se někde omezuje na jednotlivé postavy většíchděl
starosvět.
zejména
jinde
cďj'ch.prac!,
ráz
určuie
cvok povídky Nebesa),
"
tomu v mesklch obrázkťra idylickfch nebo elegickfch piíběhťr.Tak ie
m o á r o v f c h R o z p t l l t e n l l e h k a p i t o l d c h , k t e r é v i e t ě z c i r o d i n cnh e p i z o d
jebo osobitého dědečka.
oživují svět autorova mládí a hlavně postavu
organicky vyrťtstá
mikrostudre
povahopisné
v povidce Jehta (č.1880) z
oblíbenéjeble
nalezené
a
znovu
piíhoda
o
zÍtacené
Nepatrná
téáa i děj.
je
podána iako
zchudlého mďoměstského krejčovskéhomistra Kubáska
piedstaví
ho jako
a
Života
hrdinova
událost, lrÍerána chvíli oďese základy
j edinečnou individualitu.
Úsili vyobfazit pčíkladnÝlidskf typ a schopnost Živě, neschematicky
(č.
zpodobit postavu se slučují v románě Za ranních ěeruánkút 1875)'
autorova
rámce
obvyklého
z
námětem
kierf se vymyká svjm historickjm
postavách
V
obrození.
J. Dobpočátkťr
národního
je
z
vzat
děj
aila. Jeho
pťítelena panstvív Chuderovského,kter!'se zotavuie u svéhošlechtického
nicícb, a.ta;néhočeskéhobraua hajnéhoMrštiny vywoŤil Šmilovskf dvě
vytaznéosobnosti. U Dobrovského je zdťrrazněnavznešenostducha i lidská prostota a dobrota. Šlechetněse ujímá všech,jimž se kiivdí, aťisou to
milenci Madlenka a František, iemuž otčímbrání v lásce, nebo pronáslezloděi.. Hukal. ,,Modrf abbé..Dobrovdovanj,vesnickj.chudá,k, ',poctiv'.í/
je vědom svazkir
skf ie tu pojat jako velkj.učenec a humanista, kterj'si
s venkovskjm
schází
názorově
s vlastním národem. Na této základně se
vyznání
věrnj'
zristal
kterj,
mtavir,
pčísnj'ch
mužem
písmákem Mrštinou,
čes\ ch
životaschopnost
pňeiímá
víru
v
něho
pťedktr.
Dobrovskj'od
svÝch
budoucnost
v
lepší
tdoví'ctr vfstev a oba se pak společněutvrzují v dtrvěie
jejich sbližovriní
nároáa. Na rozvíjenívzájemnéhovztahu obou starcir, na
chce pňipomekteré
díla,
osnova
dějová
porozumění
spočívá
a konečném
nout dva zdroje národníhoobrození:jednak osvícenstvía činnostvzdělanctr
virbec, iednak existenci lidového českéhopovědomí, jazyka, duchovních
tradic.Tentosmyslnejplněiivyiadfuievrcholrráscénadíla:Dobrovskj'
sloužív troskách kostelíkauprostied pčírodystaroslověnskoumši pro lid
podle
z širokéhookolí a dává umírajícímuMrštinovi pčijímatchléb a víno
zptrsobu.
českobratrského

Václav Šolc
/L838-187tr
Autor epickfch a lyrickfch veršrl, v nichž se osobitě slučovaly
podněty časovés tvrdou sociální zkušeností,s cítěním historickfm
l s trpkfmi zážitky osobními"
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Vlastním jménem A. Schmillauer. Narodit se 24. t. L837 v Mladé
Boleslavi, kde měl jeho otec mydláŤství.Matčina zá|lba v četběa ve vyprávění piíběhťrz knížeklidového čtenív něm zanechďy silnédojmy a vzbudily asi první zájem o literaturu. Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi
a v Ptaze, kde pak na filozofii poslouchal pŤednáškyz piírodopisu, češtiny,
matematiky a fyziky. od r. 1860 vyrrčovalna g1rrnnáziuv Klatovech, kde
byl i oblíben m organizátorem kulturně společenskéhoživota (za|oži|
pěveckj.spolek, pracoval v Měšéanské
besedě,poňádal divad,elnípňedstavení a koncerty). Kromě četnfch cest po ČecháchnavštívilNěmecko, Švfcarsko, Itálii, Víderl. R. 1873 byl pňeloženna gymnázium v Litomyšli,
kde se pčátelskystfkal zejménas mladšímkolegou A. Jiráskem. od r. l87?
pťtsobiljako okresní školníinspektor na Litomyšlsku a Poličsku. Zemie|
v Litomyšli 20. 6. 1883.
V mládí si Šmilovskj'dobyl uznání básnickfmi texty, kterézhud,ebĚovali
soudobískladatelé.TěŽištěmjeho díla všakjsou povídky a romány, k nimž
bral látky nejčastějiz maloměstskéhoŤemeslnickéhoprostťedí,někdy ze
soudobévesnice nebo ze vzmáhajícíchse česk ch statkáiskjlch a prťrmyslnickych kruhťr.Velká částtěchto ptÓzvycházela ve Vlčkověčasopisuosvěta
a odpovídalajeho pŤedstavěnárodní literatury, podle níŽ věrné zobrazení
skutečnosti nevylučuje idealizuiící rysy. Šmilovskf byl pŤesvědčen,že
literatura má pčedevšímpoučovat o tom' co prospívá či škodí národu
i jednotlivci. V tomto ohledu vyzdvihoval rozumovou stiízlivost' pracovitost, ryzost charakteru, odsuzoval sobectvía lakotu. Svédidaktickéa moralizující snahy a zásady koncentroval v,,mudroslovn ém tománu* Kmotr
Rozulnec (L872). Pokusil se tu vytvoŤit ideální typ muže vyztálé životnt
moudrosti, kter pomáhá bliŽním radou i skutkem, avšakmísto umělecky
Živépostavy vznikl spíšrámec pro ňadu podobenství,pÍíkladrize života,
poučn1fchrivah. obdobnf obraz ctnostnéhoa spravedlivéhočlověkakonalÍcíhodobro se vrací i v jinfch autorovfch dílech iako jeden z hlavních
tvťtrčích
cilir a nab1iváněkdy věrojatnějšía méněstÍnulépodoby. Takor'ou
postavou je doktor Sluka z povídky Starohorskllfilozof, rozšafnf sedlák
Duha z povídky Poil doškoollmistŤechamii titulní hrdinové povídek Srar!
aarhanik a Setnik DiezlnicÉ:Í.
V těchto postavách je zríkladnítyp obměřován,
a někteči hrdinové se k ušlechtilosti protrpí teprve pod ranami osudu
(Sp tenlt Šlmab.
Tam, kde se Šmilovskydovede oprostit od piíliš zievné tendenčrrosti,
uplatĎují se zŤetelněji jeho pronikavé pozorovaci vlohy, umění povahokresby a Žánrovédrobnomalby. Jeho prÓzy pak dovedně zpodobuií všední
život prost1ichlidí, zejménaz prostiedí maloměsta s jeho zvláštníatmosférou, s patriarchálními poměry v Íemeslnick1fchrodinách' s ustálenj'm
životním stylem, svérázn1imi lidskfmi zjevy, se skronrn;fmi radostmi
i skrytj.mi dramaty. Šmilovského
metoda je založenanav1iběrupčíznačnch
detailťrvnějšíhozjevu, gest,mimiky, vjroktr a chovrínípostavy,kteréprozťazuji jejívlastnosti, duševnírozpoloženía vztahy k lidskému okolí, na pro.
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někdy aŽ tragické polohy a na promyšleném
měnách humorné a vážmé,
a dialogickfch. Autorova charakterizapopisnj,ch
partií
dějovfch,
sďídání
jednotlivé postavy většíchděl (farái
na
omezuje
někde
se
dovednost
črrí
jinde
určuie ráz celfch 'praci, zejméla starosvětCvok z povídky Nebesa),
Tak je tomu v meelegickfch pŤíběhr1.
nebo
sk ch obrázktr a idylickÝch
rodinnj.ch epizod
Ťetězci
v
které
kapitottich,
Rozptlllenllch
máárovfch
oŽivují svět autorova mládí a hlavně postavu jeho osobitého dědečka.
V povídce nehla (č,1880) z povahopisnémikrostudie organicky vyrirstá
jehle
témai děj. Nepatrná piíhoda o ztracenéa znovu nďezené oblíbené
je podálra iako
Kubáska
mistta
krejčovského
mďoměstského
zchudlého
jako
událost, která na chvíli otťesezáHady hrdinova životaa pňedstavího
j edinečnouindividuďitu.
Úsilí vyobrazit pňíkladnÝ lidskf typ a schopnost živě, neschematicky
zpodobit postavrr se slučuií v románě Za ranniih čerzlánkú(č. 1875)'
kierf se vymyká sqÍrn historickjm námětem z obvyklého rámce autorova
národniho obrození.V postavách J. Dobdila. Jeho děi je vzat z počátkťr
pťítelena panstvív Chuderovského,kterj'se zotavuie u svéhošlechtického
vywoiil Šmilovskf dvě
Mrštiny
nicích, a.tajnéhočeskéhobratra hajného
ducha i lidje
vznešenost
zdťrrazněna
U
Dobrovského
v taznéosobnosti.
.ká p'o,.o." a dobrota. Šlechetněse uiimá všech,jimŽ se kŤivď, aéisou to
milenci Madlenka a František, jemuŽ otčímbrání v lásce, nebo pronásledovan vesnick1ichudák, ',poctiv'' z|oďěj,, Hukal. ,,Modrf abbé..Dobrovsk; je tu pojat jako velkf učeneca humanista, kter1i si je vědom svazkťr
s vlastním národem. Na této základně se názorově schází s venkovskjm
písmákem Mrštinou, mužem pňísnj.chmravir' kterj' zťrstalvěrnj'vyznání
svÝch pťedktr.Dobrovskj' od něho pčejímávíru v životaschopnostčeskj.ch
lidovÝitr vrstev a oba se pak společrrěutvrzují v dtrvěčev lepšíbudoucnost
národa. Na rozvíjenívzájemnéhovztahu obou starctr, na jejich sbližování
a konečnémporozumění spočívádějová osnova díla, které chce pčipomenout dva zdroie národníhoobrození:iednak osvícenstvía činnostvzdělanc{r
vtrbec, jednak existenci lidového českéhopovědomí, jazyka, duchovních
tradic. Tento smysl nejplněii vyiadŤuje vrcholná scéna díla: Dobrovskjl
slouŽív troskách kostelíkauptostŤedpŤírodystaroslověnskoumši pro lid
z širokéhookolí a dává umírajícímuMrštinovi pŤiiímatchléb a víno podle
zpťrsobu.
českobratrského
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