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pozadí vnitŤního zápasu chudého intelektuála o životní klad. Podobně
osobně laděná je sbi*a M.ilj brezlíi (L938)' která shrnuje autorovy ironické
komentáie, satfuické glosy i citová vyznání, podávající svědectví o jeho
politické orientaci, zejménatéžo obdivném vztahu k Sovětskémusvazu.
Z Táborského prozaickj.ch prací si zasloužípozornost vzpomínkgvá knistolu (L933), v nížse básnik vrací do dětství
ha povídek tJ kamartidshého
proŽitéhona valašskémvenkově. Život vďašskévesnice popsal Táborsk!'
takév národopisnéstudii Rusaoa (1928).
Zájem o vltvarné umění vedl Táborského k několika popularizačním
pracím a k iadě kritik, zeiména o českj'ch realistickfch nmělcích (H.
Schwaiger, A. Kašpar), ale i jihoslovanskÍch (I. Meštrovič).odborně se
zabfva| také ruskj'm vjtvarnictvím, zeiména uměním staršídoby (Ruské
uměnt, L92L), Z ruské kultury ho upoutalo i divadlo a písemnictví, jimž
věnoval Ťadu pojednání; z těchto prací nejvfznamnější je stuďe Puškin,
pětsecsoobody (|937), postihující dobovou aktuáInost i historickou hodnotu
díla A. S. Puškina.
Táborskf byl jeden z prvfch českfch básníkťr,kterj'systematicky tlumodI ruskou klasickou literaturu. ovlivněn ještě pňekladatelskjm stylem
J. Vrchlického , zača|již v 90. letech pňekládat M. J. Lermontova, později
práce Puškinovy, A. S. Gribojedova ai.

Rudolf Těsnohlídek
/ t882 -7928 /

Básník,prozaik, publicista,pÍekladatel'autor knih pro dětl.
Ved|e lyriky a básnickfch pr6z,iaž odrážejínáladu z konce století
reprezontujíjeho literární dí|o
I niternf tragickf pocit básníkúY'
pÍedevším
novináÍskéhumoristlckéromány, v nichžzachyti! své
doimy z moravsképŤírodya svět drobnfch lidí z brněnsképeriférie.
Narodil sé v Čáslavi 7.6. L882 jako syn rasťlv; tato okolnost měla
vyarama! vliv na utváŤenÍjeho základního životníhopocitu společenského
vyděděnce. Vystudoval gymnázium v 'Čáslavi a v Hradci Králové, kde
r. 1901 maturoval. TéhoŽ roku začalstudovat na filozofické fakultě pražské
univerzity. V Praze se takésblíŽil s anardhistickou literární druŽinou kolem
St. K. Neumanna a zab| bjt literárně {ionf. Do jeho života hluboce zasáhla smrt jeho první ženy Kaii, která Eahynula za tragick!'ch okolnosti
cestě v Norsku. Z podnětu
krátce po svatbě r. 1905 na jejich společrré
\gg6anngy6 odďel r. 1906 do Brná atitastoupil tu novináiskou dráhu:
nejprve jako redaktor Moravského kraie' qd r. 1908 v Lidovfch novinách
jako fejetonista a referent ze soudní síně. Na sv ch cestách po Evropě
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pozrral zeiména skandinávské země, k nimž ho váza| tuk! vztah a z jejichž
literatur téŽpťekládď. lako novinái se poďlel na veiejnáčinnosti, zejáéna
na rťrznfch sociáhích akcích; mj. dal podnět k stavění vánočďch siromri
republiky, spojen{muse sbírkamina chudé.ZetnÍelsebewaždou12, |, |g28
v Brně.
Těsnohlídkovo literámí dílo vywáiejí dvě wstvy na vzÁjemznačněodlišné
iak žánrově a stylově, tak záktadním laděním. První z nich zahrnuje Těsn9hlídkovu tvorbtr lyrickou, veršovanoui prozaickou; je spjata piedevším
s ieho básnickÍrn mládím, literárně značně ovlivněn!.m impreďonismenr
(hlavně severskoÚ prÓzou) a doznívajícía osférou konce sidleti. Motivy
dezihye a e1otic$ho pesimismu, životního ztroskotánÍ a smrti se v jeho
mladfch pr zách\(Ňelie, |9o2i Doa mezi ostatnimi, 1906; Koěty o jlnt,
1908) jevÍ v podque {terárně značně odvozené;pozdějšÍnávrat-do iéže
9olohy v básnick']ich prÓzách Pazlí oho (t922) a v lyrickfch sbírkách Dez
(!9??'a R9 itÍlprriJ (posmrtně 1935) však svědčío tom, že jejich geneze
tkví hlouběji' v tt|sipkém životním pocitu básníkově, jenž zabarvuj-etroÍkfm a.pesimisticffi
$odtextem i jeho humoristické novináiské pt6zy.
Do čtenáŤského
pqvědomÍ vstoupil Těsnohlídek blavně druhou oulastt
svéworby - jako dlouholerj'fejetonista a soudničkáŤLidovfch novin. Ze
své bohaté Žurnalistiéképraxe si pŤinesl zevnrbnou znalost brněnského
piedměstí j kraje a geloulealérii postav a figurek z periférie města i z okraje
společnosti; zde se }ryb1pil jeho psychologickf záiem o svět drobnfch liď,
citlivé i soucitnépo|ozurhěnípro jejich osudn pro jejich životnístyl i projev. Noviny v něm vypěstovaly smysl pro bezprosďedď pozorovárÍ
ďpro
pŤímí nestylizovaaf zá'iF.am všer|nískutečnosti, zejména pro zachyJení
mluveného projevu, od krajovfch diďekni (k jejichž znalcťrmpatĚil) áž po
hant rku podsvětí;plistedná reprodukce mluvenéhoprojevu oenol.a''"t.
zvyšuje dojem auteftisitp'' iednak sloužíkomickému ričinu."Všechny tyto
rysy charakterizuii { {ěsnonídkovy větši práce prozaické,jeŽ svou poáo-

bou -.volnjm a!'pPÍc\ptÍetězenimŤadyepizodicki'chpiibehtr,

a stuďí _ ukazujíl{o q1qrn'1rpťrvodnímunovinovému .'reeni. To"aue.t,
platí

]:inén1o ďech .q'+á"p.{!f+'kronikách z brněnsképeriférie (Posádon,
1916; Kolonia K

; tietí, Pftběhy PoťÓchlencwy6zťrstalajen na

stránkáchnovin). rr{ \usr,p noviny - jako doprovodk seriálu i<reseb

St. Lolka _ byta priv|{r:p
[s[na i nejpopulárnější Těsnohlídkova kníŽka,
ro.zmarná lyrická poht{kh
$,\na systrouška (l92O), jež ltči osudy lišky
žijíci v zajetl u myslivce, i
a prožitj' ,,milostnf.. piíběh; Na rozdíl
od piedchozích prací pracuj{\t|r autor s prolínánín\a-kťíŽením
dvojí roviny iak v kompoziční vi'staibě (vpínání lyrickfct pňíror{níchpartií do
osnovy vcelku konvenční,,myslivecké..humoresky), tak v jazykovémstylu;
k humornému podbarvení tu sloužípíedevšímcharakteristicŘ1r re'''ot'tiakťrv slohovf prostíedek, totiž VyužitÍdialektu v piímé ťeči,
iež je zvlášť
'ičinné tam, kde jde o zvíiecí hrdiny. (Lyrická i komická suánka piíběhu
zvlášťvjxazně vystoupila do popňedív operním zpracování L. Ianáčka.)
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pozadí vnitťního zápasu chudého intelektuála o životní klad. Podobně
osobně laděná je sbírkaMúj breoíŤ(1938)' která shrnuje autorovy ironické
komentáňe, satirické glosy i citová vyznání, podávajícísvědectví o jeho
politické orientaci, zejménatéžo obdivném vztahu k Sovětskémusvazu.
Z Táborského prozaickj,ch prací si zasloužípozoÍÍrostvzpomínková knistolu (|933), v nížse básník wací do dětstvl
ha povídek U hamard'dského
prožitéhona valašskémvenkově. Život vďašskévesnice popsal Táborskj'
takév národopisnéstudii Rusava (1928).
Zájem o vjtvarné umění veď Táborského k několika popularizačním
pracím a k ňadě kritik, zejména o českj'ch realistickj'ch rrmtlgig! (H.
Schwaiger, A. Kašpar), ale i jihoslovanskj'ch (I' Meštrovič).odborně se
zabyval také ruskÍm vjtvarnictvím, zejménauměním staršídoby (Ruské
wnění, L92L). Z ruské kultury ho upoutalo i divadlo a pÍsemnictví' jimž
věnoval Ťadu pojednání; z těchto prací nejqi'znamnějšíje studie Puškin'
p&lec svoboily(|937)' postihujícídobovou aktuálnost i historickou hodnotu
díla A. S. Puškina.
kterj'systematicky tlumoTáborskf byl jeden z prr'fch českfchbásníkťr,
čil ruskou klasickou literaturu. Ovlivněn ještě pčekladatelskjm stylem
J. Vrchlického, zača|jižv 9o. letech preHádat M. J. Letmontova, pozděii
práce PuškinovY, A. S. Gribojedova aj.

poznal zejménaskandinávské země, k nimž ho váza| zk! vztah
a z jejichž
literatur téžpťekládal.Jako novinái se poďlel na veňejnéčinnosti,z";áena
na rťrznjlchsociá|nÍchakcích; mj. dal podnět k stavěnÍvánočníchsiromťr
republiky' spojen{muse sbírkamina chudé,ZemÍelsebevraždou|2. |, |g28
v Brně.
Těsnohlídkovo literární dílo vytváťejídvě vrstvy navzájenznačně odlišné
jak žánrově a stylově, tak základním laděním. První z nich
zahrnuje Těsnohlídkovu worbu lyrickou, veršovanoui prozaickou; spjata piedevštm
ie
s jeho básnickÝn Eládím' literárně značně ovlivněn m impresionismem
(hlavně severskou prÓzou) a doznívajícíatmosférou konce sioleti.
Motivy
deziluze .loJi:s!9 pesimismu, životníhoztroskotánt a smrti se v jeho
"
mladfch pt zách\(Ňe)ie, t9O2; Doa mezi ostatnimi, t9O63 Koěty o jínt'
1908) jeví v podqu f.terárně značněodvozené;pozdějšínávrat-do iéŽe
v básnick.fch prÓzách Pazl,Í'oko (1922) a v lyrickfch sbírkách Dez
99.'9hy
(!9??).a Rozbitit]$a/ (posmrtně 1935) však svědčío torr5 že jejich geneze
tkví hlouběji, v tt}gigkémživotnlm pocitu básníkově,jenž
nor""b""*'1"pt6zy.
kÍm a pesimi'1igffi $odtextem i jeho humoristické novináiské
Do čtenáiského.nqueao.i vstoupil TěsnohlÍdek hlavně druhou otlasti
své worby - jako dlouholetf fejetonista a sourlničkáŤLidovfch novin. Ze
své bohaté žurnalistické praxe si piinesl zevnrbnou znalost brněnského
piedměstí i lcaje a gelou|salérii postav a figurek z periférie města i z
okraje
společnosti;zde se t.ybtlir'il jeho psychologick! zájemo svět drobnfch liď,
9itlivéi soucitnépotozutění pro jejich osudy, pro jejich životnÍ'tyl i p'oiey. Noviny v něm vypěstovďy smysl pro bezprosďední pozorováot a pro
pT*Í' nestylizovanf zázbam všer|nískutečnosti, zejméia pro zachycent
mluveného projevu, od krajodch dialektťrft jejichŽ znďcfim patŤil) až po
hanjÍr.kup9dsvětí;Éťlslddpá
reprodukce mluvenéhoprojevu.' ''enol.a,,"t.
zvyšuje dojem.aute{ticity, iednak sloužíkomickému ričinu' Všechny tyto
rysy charakterizuji { {{s|ronídkovy většípráce prozaické,;ez svou ioáo-.voln:Ím

Rudolf Těsnohlídek
/ L882 -7s28 /

Básník,prozaik, publicista,pÍekladatel,autor knih pro děti.
Yedle lyriky a básnickfch pr6z, iaž odrážeii ná|adu z konce století
reprezentujíjeho literární dí|o
i niternf tragickf pocit básníkúY'
humoristickéromány, v nichžzachytil své
pÍedevším
nov|náňské
dojmy z moravskép}irody a svět drobnfch lidí z brněnsképeriférie.

bou

dě|Pffilpďetězením čadyepizoďcty'cn piitětrtr, áue'r'

pťrvodnímu novinovému určení. To platí
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t9l6;

kronikáchz brněnské
periférie
1Posáin,

Kolonia K,
; tÍal, Pžíběhy PolÓchlencwjl,
zťrstala jen na
- jako doprovod k seriálu i<reseb
novin). rr{
noviny
:"${:h
irtdovp

Narodil se v Čáslavi 7.6. |882 jako syn rasťrv;tato okolnost měla
rrÍznamnÝ vliv na utváÍeď jeho základního životníhopocitu společenského
vyděděnce. Vystudoval gymnázium v.Čáslavi a v Hradci Králové, kde
r. 1901 maturovď. Tébožroku začalstudovat na filozofické fakultě pražské
univerzity. V Praze se takésblížil s anardlristickou literární druŽinou kolem
St. K. Neumanna a zab| bjt literárně {innf. Do jeho života hluboce zasáhla smrt jeho první ženy Kaji, která pahynula za tragickj'ch okolností
krátce po svatbě r. 1905 na iejich společnécestě v Norsku. Z podnětu
Neumannova odešelr. 1906 do Brná a.i'tastoupil tu novináiskou dráhu:
nejprve jako redaktor Moravského kraie, Qd r. 1908 v Lidorrfch novinách
iako fejetonista a referent ze soudní síně. Na svj'ch cestách po Ewopě

St. Lolka

.- lvJl

p{h$

TěsnohtídkovakníŽka,
!s[na i néjpopulárnější

ro.anarná lyrická pohb{kh (lika nystroušha (t92O), jež |ič| osudy lišky
žij-ilciv zajet| u myslivce, ;e;$r|tet a prožit:ll ,,rnilostn1|i. piíběh. N" 'ozait
od pťedchozíchprací pracuj{it\r autor s prolínánírira kčí}enímdvojí roviny iak v kompozični vjlstavbě (vpínání lyrickfcl| pňírodních partií do
osnovy vcelku konvenční,,myslivecké..humoresky), tak v jazykovémstylu;
k humornémupodbarvenítu sloužípiedevšímcharakteristickÝ TěsnoŇidkÍrv slohorrf prostňedek, totiž Využitídialektu v piímé Íeči,jež je zvlášť
'ičinné tam, kde jde o zvífecí hrdiny. (Lyrická i komická stránka pčíběhu
zvlášťvjrazně vystoupila do popfedí v operním zpracovánl L. Janáčka.)

-S

T

292

tazykově experimentuie Těsnohlídek i v iinÝch ďlech. S menšímrispěchem
vyuŽil napŤ. zloděiské hantÝrky ve fantastické grotesce Vrba zelend (|925);
v utopickém piíběhu čtyi.současnlk{r,kteňíse z tisíciletéhospánku probuď
do zcela zrněněnfch poměrtr t.2924, se pokusil o aknrální společenskou
satiru. S novináňskou prací souvisejí i dalšÍTěsnohlídkovy prÓzy: črta
pmanová (L926), ježvzntkJa z jeho osobní ričastipčiobjevování Demánov.
skfch jeslgĎ, a prvď literární zpracovÁ { vzpomÍnek českéhopolárníka
tikymo |Velzt (L928). Těsnohlídkovo literámí dílo doplřuje několik knih
a chlapci,1922, aj.).
pro mládež (Čimčirínek

Felix Téver
/ t852 -1932 /

Prozatérka rozvíjejícÍv povídkovfch kn|hách téma crot|cké
dezlluzc a ujaňmenÍženya v romantlcky laděnfch román'echtéma
|sou její romány
rozPoru gnu a skutcčnosti.Nejšťastnější
evoiiuiícÍatmosférustaré Prahy druhé potovtny m|nu!éhostoletÍ.
Vl. jménem Anna Lauermannová, toz. Mikschová. Naroďla se
L5. L2. |852ve vlastenecképatricijské rodině pražskéholékďe M. Miksche,
pňítele českfch měšťanskfch politikŮ, zvláště F. L. Riegra. Díky rodině
Riegrově se A. Mikschová iiž v raném mládí ocitla v prostŤedÍpražské
inteligence uprosďed jejích společensko-politickfch a kulturnÍch s'ah.
zdetave u^i6o ieií nejdúvěrněišíďouholeté piátelství s M. Čeťvinkovou-Riegrovou. R. 1877 se provdala za J. Lauermenna, vnuka Jungmannopo osmi letech z něho A. Lauermanva, ale toto-nanželství nebylo šťastné:
nová uprchla a strávilra se svou matkou a dcerou olgou tŤi léta v ltálii'
běhen nichž se zotavovala z plicní choroby a duševďch riuap. V té době
i rozvod, na tehdejšídobu vÝiimeční a rozhodlo se vlastně
byl prosazen
-spisovatelčině
literárď dráze: hned po náwatu r. 1888 uveiejůuie ií
i o
Sv. čecb v Květech první prÓzy podepsané pseudonymem Felix Téver,
kterÝ je památkou na šťastnáitďská léta (,,šťastnáTibera..) a jeiž potom
užívďa ď do koo"" života. - S literaturou se však osud spisovatelčin spoiil
proslulf literárď
iiž r. 1880. Na Riegrovo doporučení otevrela časen
pňestávky
sc,házeli umělci
pťrl
bez
téměi
pčesně
století
,ďÓo, u něnž se
V rodinném
Čapky.
bratry
a
konče
počínaji
lumírovci
generací,
několika
domě na drrešnírnJungmannově náměstí a za letních měsícťrv libocké vile
(diíve zde žil spisovatelčin dtrvěrnf pňítel J. Zeyer) vzniklo společenské
.ď"ď'ko, v němž se konala ,,vzáaá duchová sympozia... o inspirující
atmosféie těchto intelektuálních sbromáždění i o,vlastnostech hostitelky
vypovÍdá sborník vzpomín.ek o bébušce(tak byla v kruhu svfch blízkfch
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nazlváaa)' jejž vyffii t. L935 piátelé' někdejšíhosté sďÓnu. - Doživši se
takťkaosmdesáti let spisovatelka zemíela L6, 6. |g32 ve své$bocké vile.
Literární dílo Felixe Tévera tvoŤí tčináct prozaickfch knih a několik
drobnějších prací dramatickfch. ZaměÍením i tematikou se pohybuje
v poměrně zkém kruhu otázek dan ch vlastď životnÍzkušenostía ronunticlcjm uměleckln postojem. V prvním tvťlÍčím
období, v němž pčevažuie
tvorba povídková a novelistická (Pooídky' L894; Pan bdsntk,|9|0; U božtho
oka' L9t9)' Téver píše- zpočátku pod vlivem K. Světlé - žánrovérealistické
obrázk5 kde nejčastěii vystupují rozvrácené, opuštěné nebo zklamané
bytosti. Znovu a arovu obměůuje motiv ujaimené ženy,zbavenédespotickfmi muži romantick1|'chsnťr.EmancipačnÍsklon i marn!'boj proti společenskékonvenci je pŤeveden nejčastěji do sentimentálďch piíběhťr dívek
a mlad1fch žen, piičemžjeiich dějištěm bjvají romantické kulisy star;fch
zámkťr,městsk ch palácťr,temn;fch uliček, kostelťri híbitovťr.
Neustálj' rozpor snu a skutečnosti, romantická touha po nedostupném,
nedosaŽitelnémnebo nenáwatně araceném - to vše se nejv'.!'raznějiuplatnilo v druhémobdobí tvťrrčí
činnostiTéverovy; teprve zde se plně prosaďl
literární vW l. Zeyera, jímžje poznamenáno všech pět Téverov!'ch románÍt. V románu Na d'zlojístruně (|9t2) stojí autorka Da tyze romantické
pitdě; je to kronika o milostnémprokletí ženstaréšlechtickérodiny Gonwayov1ich, z'asazenádo chmurné bretarlskékraiinn ďe zčásti téždo romantickjlch zákoutí praŽskéMalé Strany. Metafyzick1|zprotiklad i jednota lásky
a smrti jsou vridčíideou této románové balady. Romantikou je pťeplněn
i poslední tomán Prapoiliz:ndhistorie (|932)' v němž se autorka dala unášet
volnou fabulací a ve fantastickémději nechala procházet hlavní postavu,
lomantického snílka, lékďe Silvara, nejroztodivnějšími prostÍedími:
sledujemejej v zámcich i palácích Čech,Benátek i Pďíže, ve vile zešílevšího houslovéhovirtuosa kdesi uprostied šumavsk1ichlesťr,ale i v cirkusové
maringotce, putuiící po českj'chvsích a městečkách.Do tohoto okruhu
patií ještě Čern Lohengrin (|927), oněginovsk!' román o egocentrickém
básníku Ruckém, pro nějž všechny lidské i rnilostné vztahy jsou toliko
inspiračnímzdrojem. Tento román b1fuápovaŽován za polemiku s uměleckjm a Životním postojem tehdy již zemťeléhoTéverova pŤíteleo'
Theera.
Romantick1i a realistickj'základ Téverovauměleckéhonaturelu se nejlépe smíŤilyv staropraŽsk!'chrománov ch kronikách, románech Dětí (L92I)
a V hradbdch(|924). Teprve v nich se autorka odpoutala od rizkétematiky
milostnédeziluze a zachytila širšíspolečenské
souvislosti. Elegické kouzlo
staré Prahy' portréty lidí ,,kdysi bfvaljlch.., melancholická atmosféra
upljvajícího času,to vše naplrtuje stránky obou románťr,v nichž autorka
evokuje doby svéhomládí. V Dětech je rozvíjen na osudech rodiny pražskéhorifednfta Kďiny turgeněvovskÝ nárnět sporu generace roďčťra dětí,
zatímcoromán V hradbách, majícíoporu ve skutečnj'chpostavách z dob
autorěina mládl, zachycuje českouspolečnost50. a 60. let v jejíchnadějích,

