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progÍamovy požadavek volného verše' k iehož teoretickému obhájení
i praktické realizaci sám podstatnou měrou pňispěl. Z myšlenkovfch po-
pud ' ostatně značně rťrznorodÝcb iež se tu setMvaií, iei inspiroval pŤe.
devšlm bergsonismus (vedle staršího vztabu k filozofii Nietzschově a Scho-
penhauerově) svou píedstavou tvoÍivého duchovního proudu a svjm
dťtslednÝm dualismem. Prakticky nedotčen zústal Theer civilď a civilizační,
a zqméro kolektivistickou tendencí pÍedválečné moderny. Motivicky čerpá
i nadále hlarmě ze světa antiky a kŤesťansM a ieho obraznost, usilujÍcí
o dynamiku' dranatičnost a strohou rr.fraznost, se stáIe pohybuje - v soula-
du s tematick'm zaměienÍm ieho poezie - více v oblasti obecn!,ch symbolťr,
zprostčedkujících vnitťnÍ postoje a metafyzické pojmy, než v rovině konkrét-
ď pčedmětnosti.

Ilejvfraaějším pokusen o obiektivaci básoíkova áp{su o svobodu du.
cha ie dramatická báseĎ FaBtMn Gren. l9l7). FaethÓntov{ vzpoura proti
boh m je obrazem titánského odboie proti danénu iádui tohoto světa,
symbolen odvěkého lidského snu o svobodě, vždy znovu ztroskotávajícího.
Patos odboie' pochopenf v dobovém kontemr první světwé války velrni
akfuálně' vycMzl i tady ze základní idealistické, voluataristické koncepce,
v jej{mž duchu básník interpretrrje antickÍ' motiv jako ápaslsvobodné vúle
s mechanickfmi bmotnjmi silami. PÍesto naznačilo toto dílD, kterln se
Theer poprvé dostal z uzavÍeného lruhu zápasťr a svár{r ryzdsubjektivních,
nové možnosti tvorby; ty mu však bylo odepčeno realizovat.

I

Anna Maria Tilschová
/L873-195? /

Proza|čka' plcdnÍ pÍcdstavltclka mladšÍ vlny české reallst|cké
prÓzy prvnÍch desÍt|letÍ nďeho stoletÍ, která jc soustňeděna
k zobrezcní soudobého měšťanstva a narůstajÍcích rozporú
uvnitŤ burloaznÍ spolďnost|. od obrezu ,,starfch rod|n.., na |ci|chž
soclálnÍm r mnvním rozkledu ena|7ru|c,Úpadek celé tžídn dorpÍvá
T||schová po*upně k zobrezcní zápesu o pÍckonánÍ
' ind|vldual|stlck ho žlvotnÍho posto|e vnttlnÍm mravním
pňorodcm e k zobrazení lidové kolektlv|ty ieko nositele soc|átní
obrody.

A. M. Tilschová se naroďla 11. r1. 1873 v Praze. Vystudovata Vyšší
ďvčí školu a pak navštěvovďa iako mimoíá.|'á posluchačka filozofictou
fakultu v Praze. Většinu svého života suávila v rodnén městě, odkud
podnikla několik zabraničnÍch cest po Bvropě i do USA. Ve 20. letecb
lcátce redigovala ženské časopisy l.ada a Nová Žeoa a sociálně denokratické
Pestré květy. Pied druhou světovou váJkou byla též piedsedkpí Penklubu.

Tilschová vyšla z prosďedÍ pražské měšťanské inteligence' blízké realistic-
kému hnuti; iejí otec byl zámožnÝ advokát, její manžel' bratÍanec Erranuel
Tilsc\ byl profesorem na právnické fakultě Karlovy univerzity a náleŽel
k okruhu realistickfch vědcťr kolen taroslava Golla. Její literární orientace
byla ovlivněna kultuním a myšlenkorrÍm ovzduším kolem reďistickébo
hnutÍ, v iehoŽ Besedách Času na počátku století debutovala (pod pseudo.
nymem Anna Maria), i hlavními proudy soudobého realistického románu
ewopského, zejména ruského, francouzského a anglického. vjrznačnj,m
činitelem v její tvorbě byl i rizkÝ kontakt s mladÍm rrÍtvamÝm hnutím, ie-
hož sďediskem se na konci století stal spolek Mánes a jeho Volné směry
a z něhož jí byl nejbližší nejvfznam.ější českf impresionista Antonín
Slavíček. Základním materiálem jejÍ tvorby byla osobní zkušenost z prostňe-
ď staré měšťanské rodinn zejména jeiÍ intelektuáInÍ vrstvy' z nÍž pocbáze-
la, a námnoze i konkrétní osudy jeiích pŤíslušníktr; sebevražda ma'žela
a později i bratra byla pro ni osudnjrn záŽitkem, ienž urychlil její umělecké
vyuánl a do aačné míry i spoluurčil její wťrrčí zaměfení. Za mnohostran-
né' bohaté dflo byla t, |947 imenována národnÍ umělkyní. ZemŤela l8. 6.
1957 na Dobiíši.

Prozaické dílo A. M. Tilschové je typickjm projevem vlvojovjch pro-
měn naší realistické prÓzy pied první světovou válkou, kdy se její pozornost
pÍesouvá z vesnice na moderní velkoměstskou spolefuost' na jeií utváŤeď'
postupuiícl ďferenciaci a narťrstání blubokÝch vnitiních rozporťr. Tato
p za ji,ž, podrobuje kritické ana|fze tčídu, kterou sotva po p{rlstoletí od
nastoupení cesty za hospodáÍskou a politickou mocÍ vidí na prahu rozkladu,
neschopnou worby skutečnfch životních hodnot. Právě tento úael' ji,mž
se realistická goci4lní prÓza pŤedválečná stfM s poválečnou socialisticky
orientovanou tvorbou, rmáší do obrazu české měšťanské společnosti Tilscho-
vá; iírn ároveĎ piekračuje rizkou koncepci natualistického deterninismu,
jenž ovlvnil ieiÍ počáteční dÍlo. Idďl woiivé živomí aktivity' iCI ďověk
reďizuje své lidswí a pro niž je tieba vydobÝt novf sociální prostoÍ' vytváňí
v jejÍrn ďle postupně protiváhu osudtrm liď drcenfch spolďeosklrn me-
chanismem a dďorurovanfch neproduktivním ávotn|m stylcm' protivábu
postaván zaiatfm v začarovaném kruhu sobecMl cizoty' skqlse a rezignace
i tragickÍm pčíběhtim narnfch v?pouÍ 4 zďát životní GncsgrÉ.

Podobně jako iiní epikové měšťanské společnosti této doby zvolila Til-
schová pto své ristiední téma formu rodového nebo rodfoného lománu,
v němž na pŤÍbězích dvou geoerací ,,starÍch Íodin.. analyztrie sociálni
i mrarmí rozklad měšťanské Estl'y i inďviduátď pokusy o rwolnr a pŤe-
konánl dgnd sociální determinace. K risďednlmu teostickénu oknrbu
'Ňtarych lodi!.. se rizce váže i drufui iada románú z prostÍedÍ uměleekého
a vědeckého; s prvním 'oknrhem ie spoiuie dtvěrná autorčina znďost
prosďeď, volba psychickfch i sociálďi:b typŮ i poietí risďedního moráního
konfliktu. Syž*eo i uměleckou realizací vybočrrie z této linic román z pro-
letáÍského prosďedí ostravska Haldy. Haldy rmášeií do umělecké netody
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Tilscbová vyšla z prosďeď pražské měšťanské inteligence' blízké realistic.
kému hnutí; ieií otec by| z.ámožn! advokát, jejl manžď' bratranec Emanuel
Tilsch' byl profesorem na právnické fakultě Karlovy rrniverzity a náležel
k okruhu realistickj'ch vědcťr kole'm laroslava Golta. Jeií literární orientace
byla ovlivněna kulturnÍm a myšlenkovfm ovzdušín kolem reďstického
hnutí, v iehoŽ Besedách Času na počátku století debutovďa (pod pseudo-
nymem Anna Maria), i blavními proudy soudobého realistického románu
evropského' zejména ruského, francouzského a anglického. VÝznačnÝm
ďrnitelem v ieií worbě byl i rizkf kontakt s -ladÍm vÍtvarnÍm hnutín' ic-
hož stŤeďskem se na konci století stal spolek Mánes a jeho Volné sněry
a z něbož jí byl neibližší nejrrÍznamnější českf impresionista Antonín
Slavíček. Zákla.lním materiálem jeji tvorby byla osobní zkušenost z prostle-
ď staré měšťanské rodiny' zeiména iejí intelektuátní vrstvy' 7n|ž pocbáze-
la, a námnoze i konkrétní osudy ieiích piíslušníktr; sebevražda 6anžglg
a později i bratra byla pro ni osudnjn zážitaen, jenž urychlil iejí umětecké
vyuánl a do značné míry i spoluurčil ieií tvÍrrčí zaměŤení. Za mnohosÚan-
né, bohaté dílo byla l L947 jmenována 1fugr|ní umělkyní. Zemiela 18. 6.
L957 na DobŤÍši.

Prozaické dílo A. M. Tilschové je typickjm projevem vfvojovfch pro-
měn naší realistické prÓzy pňed prvď světovou válkou, kdy se iejí pozoÍnost
pŤesouvá z vesnice na modemí velkoměstskou spolefuost, na její uwáŤení'
postupujÍcí ďferenciaci a nafÍrstání hlubokfch vnitiních rozporÍr. Tato
pt6za iiž podrobuie kritické anLďlze ďÍdu, lÍerou sotva po pťrlstoletí od
nastoupenÍ cesty za hospodáiskou a politickou mocÍ viď na prahu rozkladu'
neschopnou worby skutečnfch životnÍch hodnot. Právě tento ůae|' it^ž
se realisticM gociální prÓza pčedválečná stfká s poválefuou socialisticky
orientovanou tvorbou, rmáší do obrazu české měšťanské společnosti Tilscbo-
vá; iím zároveů piekračuje rizkou koncepci naturďstického determinismu'
ienž ovlivnil její počáteční ďlo. Ideál woňivé životnÍ aktivity' iíž člověk
realizuje své lidswí a pro niž ie tieba vydobÝt novf sociální prostor' vytváčí
v iejím díle postupně protiváhu osudťrn liď drcenfch spolďenskfm me.
chanismen a defornrovanj'ch neproduktivním životním stylem' protiváhu
postaván zaiatfm v začarovaném kruhu sokÍví' cizoty' skepse a rezignace
i naerckÍm pilběhtrm marnfch v4'ouÍ a zÚát ávomí energie.

Podobně iako jinÍ epikové měšťanské společnosti této doby zvolila Til-
schová pro své tistťední téna formu rodové}o nebo rodlnné.ho tománu'
v němž na piÍbězích dvou generacÍ ,'starÍch rodin.. analyzuie sociáJní
i mrarmí roz.klad měšťanské Estvy i inďviduátní pokusy o revolnr a pŤe.
konání dané soďátní detetminace. K usďednÍnu tematictému okruhu
''starÍch todin.. se rizce váže i druhi Íada romántr z prostÍedí umě|eekého
a vědeckébo; s prvním okruhein ie spoiuie dúvětná autorčina z-ďo6t
prosďeď, volba psychickfch i sociálnícb typŮ i poieti ristiedního morálního
konfliktu. Syžetem i uměleckou realizací vybočrrie z této linie román z pro-
letáÍského prostŤedí ostravska Haldy. Haldy vnášeií do umělecké metody

programovf poádavek voloého verše, k jehoŽ teoretickému obháienl
i praktické reálizaci sám podstatnou měrou pŤispěl. Z myšlenkovfch po.
pud ' ostatně aačně rťrznorodfch' jež se tu setkávají, iej inspiroval pie-
devším bergsoďsmus (veďe staršího vztahu k filozofii Nietzschově a Scho-
penhauerově) svou pčedstavou tvoĚivébo duchovního proudu a svÍm
dťtslednjm dualismem. Prakticky nedotčen zťrstal Theer civilní a civilizační,
a zejména kolektivistickou tendencí pňedválečié modemy. Motivicky čerpá
i nadále hlavně ze světa antiky a kiegťanství a jeho obraznost, usilujícÍ
o dynamiku' dramatičnost a strohou vfraznost, se stále pohybuje - v soula-
du s tematickjm zaměiením jeho poezie - více v oblasti obecnj'ch symbolťr,
zprostŤedkuiÍcÍch vnitŤní postoie a metafyzické pojmy, než v rovině konkrét-
ni pčedmětnosti.

llejvÍrazněiším pokusem o obiektivaci básníkova ápdsu o svobodu du-
cha ie dramatická báseů FaetMn Gren. l9l7). FaethÓntova| vzpoura proti
bohťtm je obrazerr titánského odboje proti danému ňádui tohoto světa,
symbolem odvěkého lidského snu o svobodě, vždy znovu ztroskotávaiícího.
Patos odboje' pochopenf v dobovém kontexnr prvnÍ světové války velni
aktuálně' vycbázl i tady ze základní idealistické, voluntaristické koncqlce,
v iejímž duchu básník interpretuje antick motiv jako ápaslsvobodné vťrle
s mechanickfmi hmotnjmi silami. PÍesto naznačilo toto dílb, kterlm se
Theer poprvé dostal z uzavÍeného lruhu ápasťr a svánl ryzdeubjektivních,
nové možuosti worby; ťy mu však bylo odepťeno realizovat.

I

Anna Maria Tilschová
/ r87 3-1s57 /

Prozalčka, piední pledstavltclka mtadšÍ vlny ěerké reatlstlcké
prÓzy prvních desÍtllctÍ nďeho století, která je soustňeděna
k zobrezení soudobého měšťanstva a narústajÍcích rozporů
uvnitň buržoaznÍ spolcčnost|. od obrazu ,,starfch rodln.., na ici|chž
soclálním a mravním rozk|edu analyzu|e'rÉpadek celé tžídn dorpÍvá
T||schová PostUPně k zobrezcní zápsu o p ekonánÍ
lnd|vldua||st|ckého ž|votnÍho posto|c vnttňnÍm mravním
p crodcm e k zobrazenÍ lldové ko|ektiv|ty jako nositete soc|átnÍ
obrody.

A. M. Tilschová se naror{lla 1l. ll. |873,v Praze. Vystudovala Vyšší
ďvčí školu a pak navštěvovala, iako mimočááná poslucbačka filozofickou
fakultu v Praze. Většinu svého života suávilra v rodnérn městě, odkud
podnikla několik zahraničnlch cest po Evropě i do USA. Ve 20. letech
krátce reďgovďa ženské časopisy Lada a Nová žena a sociálně demokraticté
Pcstré květy. Pňed druhou světovou váJkou byla též pÍedsedkpÍ Penklubu.
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Tilschové, budované dotud na individuální psychologické kresbě, novf
prvek: širokf áběr sociální a vzrťrstajlcí pozornost k historické fakticitě
a dokumentárnosti.

KniŽně debutovala Tilschová už na počát&u století dvěna svazky drob-
nfch impresionistickj.ch obrázkťr a žánrovfch povídek (Sedmndct pooídek,
|9o4; Na horách, 1905). Pozornost však vyvolal teprve prvni rcmár- Fany
(l9l5), jenž již v iádťe obsahuje základní téma jejÍho románového ďla:
v pŤiběhu měšťanské dívkn dospívajícÍ uprosďed citového chladu a cizoty
a odsouzené k prázdnému a neplodnému ávotu, z něbož nakonec hledá
vj'chodisko v sebeobětování plo záchranu rodinného majetku a v láscc
k cizím dětem, vykreslila poprvé prostÍedí staré měšťanské rodinn hluboce
poznamenané nezadržitelnjm hospodáiskfm ripadkem i roztladem cito-
vfch vztahir. K vrcholu dovádÍ toto své téma už v ďle následujícín, v dvoj-
díIném románg Stard rodbta (|9|6) a Synooé (1918). osudy poánikatelské
rodiny Kučerťr - otce' kter! a|oži| 1gdinn{ iměnÍ, a čtyi symtr, ktďt ie
postupně promrhajÍ - jsou poznamenány stejnou atmosfélou prázdnoty
a maÍnosti, rozpaden někdejších pdinnfch vazeb a o&romením Životnl
aktivity' jak je autorka zachytila už ve Fany. Na rozdíl od ieií tendence
k žánrové drobnokresbě i od ieiího smÍrného zakončení je tu však obraz
zmaru vystuprlován až k pochmurné monumentálnosti. Autotka iÍ dosahuie
piíznačnfm malíisklm viděnÍm a současně i pŤesnou a hlubokou ana zou
psychologickou a sociologickou, kterou pňekonává žánrovost i doimovost
prvnÍch prací. V otci Kučerovi a jeho firiech synech vywočita Tilschová
pět vjrazně rozlišenfch ť}PÍl. DenonstÍovďa na nich rozdll mezi generací
otcÍl-grtinderťl a generací spir' aělesůuiících ripadek rodu i tčídn a záto-
veĎ konkrétně dnalyzovďa jednotlivé pfiznaky tohoto ripadku: bezohledné
koťistnictví' které uŽ nedovede vytváŤet hodnoty, ale parazituje na cizí práci;
prázdnou poŽivačnost; slabošswí a změkčilost, vystupĎované až do pato-
logické podoby; a konečně - u nejkladnějšÍ ze všech postav, nejstaršího
s1ma Karla - neschopnost nalézt pozitivní smysl ávota, piekonat hluboce
prožívan!' nihilismus a skepsi, jež deformuií a nakonec roanraceií i jeho
citovj.život.

Svět ,,starj'ch rodin.. zťrstává ristŤedním tématen Tilschové i v několika
souběžn ch svazcích povídek (Hfthice a jind 1tÓza, l9|8; Město, |9|9;
Hoíe z l sky' l92t, ai.). ManželsM bez lásky, rozbité rodiny, aty nazo-
vané i cynicky zneužité, kontrast společenského poáátka a vnitŤní prázdno.
ty, marné a zrnaiené životy - to jsou základní situace, do ďchž se autorce
soustieďuie kritickf obraz měšéanské vrstvy a celé epochy pozrramenané
jejírn životním stylem, jejím pojetírn hodnot. Ztébožprostťedí těží Tilscho-
vá i svÍri další rornán Dědicooé (|924), kterfm myšlenkově navazuje na
závěr románu Synové. Znovu se tu vrací základní situace' rozpad pťední
pražské rodiny i jeho typičtí aktéňi, mezi nimi| fulxvqí brr|ina - podobně
jako Karel Kučera v piedchozím románu - pozltává pod vliverr těžkfch
zkušeností vojáka celou bídu sobectví a planého života, kterfm žije jeho

tiída. Ale zatímco Karel se vymyká svému prostiedí právě ien tínto

poznánÍm' aniž Íná dost síly pňekonat osudné dědictví slabosti a osamělosti'

ian Zloch se vědomě rczcbáz| s bohatou rodinou i s celou společenskou

vtstvou' z lť2 vyše|: silof milosmf vztah i nalezená radost z práce mu

umožĎují lavázat nové sociální kontakty s prostÍmi lidmi a zfuove

podstatně proměĎuií i jeho vaah ke světu. Další variantu témafu ,,starj'ch
rodin.. vytvofila Tilschová pozděii v genelačnlm románu Matky a dcery

(|g35), v němž ožívaií děiové motivy i lidské typy jeiích pčedchozích

románorrÍ'ch placl.
Druhj' románovj' okrutr A. M. Tilschové se sousďedrrje k prostťedí

uměleckému a vědeckému. První z těchto prací - dvoidílnÝ ronÁn Vykou-

petí (L923) - piedstavuje rovněž bledání cesty ze světa sobectví a vnitňní

osamělosti k áodnocení smysluplnosti lidské existence. I když Vykoupení

není životopisnjm románem v pravém slova smyslu, inspirovala se v něm

autorka konkrétním uměleckjm osudem - tvÍlÍčím typem a životní tragi-

kou mďÍĚe AntonÍoa Slavíčka. V hlavď postavě vytvoÍila Tilschová svťtj

první silnf a živomf typ plebejce a bytostného nonkoďorm:sty' jehoŽ

iia.ta i tvurčí opravdovost vede k trvďému konflíktu se společenskjmi

i uměleckjmi konvencemi a kterf i po oficiálním uznán{ zirstává ,,rebelem
proti uhlaiené společnosti... Je to typ instinktivního a impulsívniho umělce'

ienž hluboce o"dt.věfui. estétství a ,,teoriím.. vťrbec, vášnivě miluje život,

a zároverl je tragicky oslabován nedtrvěrou ve své schopnosti i citovou

osamělostí ve chvílÍch krize. Sebewažda, jíž se uzavbá osud Franty Laciny,

otvírá však cestu k sebepoznání a k vnitŤnÍmu pňerodu malíčově ženě

Maryně, které silácká pfcha a neschopnost porozuměni nejen bránily
podépčít muže, ďe postupně jí odcizily i vlastni děti; teprve bolest, pokora

a chápavá a odpoušiějicí láska pňinášejí vykoupeni a smír. Volbou ristŤed-

niho hrdiny a soustieděním pozornosti k problernatice tvťrrčí osobnosti

a etiky umělecké tvorby, ale i šíie poiatou polemikou s individualistickÝm
sobecivím iadí se Vykoupení k vlně válečrrj'ch a poválečnj'ch romántr, jež

ke kritice mtavni krize individuďistického životního postoje a k zpodobení
zápasu o jeho pčekonání volí náměty z uměleckého a intelektuálního světa
(Benešová: Óověk; olbracht: Podivné piátelství herce Jesenia' aj.)'

Morální problematiku intelektuální $orby ieší Tilschová i v románu

z univerzitniho prostiedí Alma mater (1933). Mravní konflikt lidské oprav-

dovosti a odpovědnosti s bezohlednj'm egoismem je tu zpodoben ve

stťetnutí dvou kontrastních typtr měšťanskÝch intelektuálťlJékaŤtr. Autorka

se jimi opět obrací k prostňedí ,,starfch f,odin.., na rozdíl od svj'ch prvních

románťr však směfuje - jako ve většině pozdních prací počínajíc Haldami _

k širší, historicky zďožqé kresbě pÍostiedl zabydleného početnjmi posta-

vami, i k bohatému děii s proměnlivou scenérií. Do uměleckého a lékaň-

ského prostŤedÍ se Tilschová vrací ještě několikrát. z pťvního vytěŽila

napl. prten chudého malíÍe, umístěnf znovu na Slavíčkovu Vysočinu'

rn niz, (1940), azejménaživotopisnj'román Or|í hnízilo (1942), věnovanj'
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Tilscbové' budované dotud na individuální psychologické kresbě, nod
prvek: širokf záběr sociální a vzrťrstajícÍ pozornost k historické fakticitě
a dokumentámosti.

KniŽně debutovala Tilscbová už na počátku století dvěma svazky drob-
nfch impresionistickj'ch obrázkťr a žánrovfch povídek (Sedmnáct pooídek,
1904; No horcich, 1905). Pozornost však vyvolal teprve první rcmán Fang
(l9l5), jenž již v jádče obsabuje základní téma jejÍho románového ďla:
v pŤíběhu měšťanské dívky' dospívající uprosďed citového chladu a cizory
a odsouzené k prázdnému a neplodnému ávotu, z něhož nakonec hledá
vj'chodisko v sebeobětování plo áďrranu rgdinného majetku a v lásce
k cizím dětem, vykreslila poprvé prosďedí staré měšťans16 1qí|inn hluboce
poznamenané nezadrŽite|njm hospodáiskjm ripadken i rozkladeur cito-
vfch vztahir. K vrcholu dováď toto své téma už v díle následujícím, v dvoj-
dílném román\r Star rodina (|9|6) a Sxmotlé (1918). osudy podnikatelské
rodiny Kučer& - otce, kterf založit 1g4innd iměď, a firi synťr, ktďí ie
postupně pronrrhají - jsou poznamenány stejnou ateosférou prázdnoty
a maÍnosti' rozpadem někdejších pdinnfch vazeb a ochrompntm ávotnl
aktivity' jak je autorka zachnila už ve Fany. Na rozdíl od iqí tendence
k žánrové drobnokresbě i od ieiího smírného zakončení je tu však obraz
anaru vystuprlován až k pochmumé monumentálnosti. Autotka iÍ dosahuie
pŤÍznačnfm malíiskfm viděnlm a současaě i pÍesaou a blubokou ana zou
psychologickou a sociologickou, kterou piekonává žánrovost i doimovost
prvních prací. V otci Kučerovi a jeho čt5riech synech vytvoňila Tilschová
pět vjrazně rozlišenfch RpÍl. Denonstrovala na nich rozďl mezi geoerací
otc -grtinderu a generací s1mfr' ztělesĎuiících ripadek rodu i tŤídy, azáto-
vert konkrétně dnalyzovďa jednotlivé piíznaky tohoto ripadku: bezohledné
kočistnictvÍ' které už nedovede vytváŤet hodnoty, ale parazituje na cizí práci;
prázdnou poŽivačrrost; slabošství a změkčilost, vystupĎované až do pato-
logické podoby; a konečně - u nejkladnější ze všech postav, nejstaršího
s1ma Karla - neschopnost nalézt pozitivní smysl ávota, piekonat hluboce
prožívanf nihilismus a skepsi, iež deformuií a nakonec rozwaceií i jeho
citovj'život.

Svět ,,star1i'ch fodin.. zťrstává ristiednlm tématen Tilschové i v několika
souběžnj'ch svazcích povídek (HŤišnice a iruÍ. prÓza, l9|8; Město, |9|9i
Hofe z l skg' |92L, aj.). ManželsM bez lásky, rozbité rodiny, aty nazo.
vané i cynicky zneužité, kontrast společenského poáátka a vnitiní prázdno.
ty, marné a zmaiené životy - to jsou základní situace, do nichž se autorce
soustťeďuie kritickf obraz měšťanské vrstvy a celé epochy poznamenané
jejírn životním stylem, jejím pojetím hodnot. Z téhoŽ prostiedí těží Tilscho-
vá i svťrj další rornán Děd:icooé (L924), kterÍm myšlenkově navazuie na
závěr románu Synové. Znovl se tu vrací základní situace, rozpad pŤední
pražské rodiny i jeho typičtí aktéči, mezi nimiž hlavní hrdina - podobně
jako Karel Kučera v piedchozím románu - poznává pod vlivem těžkÝch
zkušeností vcrjáka celou bídu sobectví a planého života, kterjm žije jeho

ďÍda. Ale zatinco Karel se vymyká svému prostieď právě ien tínto
poznáním' aniž má dost síly pÍekonat osudné děďcwí slabosti a osamělosti,

Jan Zloch se vědomě rozcházl s bohatou lodinou i s celou společenskou
vrstvou' z níž vyšel: silnf milggtnj' vztah i nalezená radost z práce mu
umožůují lavázat nové sociálnI kontakty s prostÍmi lidmi a zároverl
podstatně proměřuií i jeho vztah ke světu. Další variantu témafu ',starÍ,ch
1gílin.. vytvoňila Tilschová pozděii v genelačním románu Matky a dcery
(|g35)' v němž oávaií děiové motivy i lidské typy jejích pťedchozích

románovj'ch prací.
DruhÝ románovf okruh A. M. Tilschové se soustieďrrje k prostiedí

uměleckému a vědeckénu. Pryní z těchto pracÍ - dvoidílnÝ rcntÁl Vyhou-
pení (|923) - pŤedstavuie rovněž hledání cesty ze světa sobectví a vnitŤní
osamělosti k áodnocení smysluplnosti lidské existence. I když Vykoupení
není životopilnjm románem v pravém slova smyslu, inspirovala se v něm

autorka konkrémím uměleckfm osudem - tvŮrrčím typem a Životní uagi-

kou malíče Antonína Slavíčka. V hlavní postavě vytvoÍila Tilschová svťtj
první sitnf a Životnf typ plebejce a bytostnébo nonkoďormisty, iehož
iia*ta i tvrlrčí opravdovost vede k trvďému konflíktu se společenskjmi
i uměleckjmi konvencemi a kterf i po ofici4ln|m uzláÍd zťrstává,,rebelem
proti uhlazené společoosti... te to typ instinktivního a impulsívního umělce,
jenž hluboce nedtrvěfuje estétství a ',teoriím.. vťrbec, vášaivě miluje život,
a zároveri je tragicky oslabován nedtrvěrou ve své schopnosti i citovou
osamělostí ve chvílích krize. Sebewažda, již se uzavírá osud Franty Laciny'
otvírá však cestu k sebepoznání a k vnitŤnímu pierodu malíiově ženě
Maryně, které silácká pfcha a neschopnost porozrrmění nejen bránily
podepňít muže, ale postupně jí odcizily i vlastní děti; teprve bolest, pokora

á chápavá a odpouštějící táska pňinášeií vykoupení a smír. Volbou iistčed-
ního hrdiny a soustieděním pozornosti k problematice tvutčí osobnosti
a etiky urnělecké tvorby, ale i šíÍe pojatou polemikou s individualistickÝm
sobectvím Íadí se Vykoupení k vlně válečn!'ch a poválečnj'ch romántr' jež

ke kritice mravní krize individuďistického Životuího postoje a k zpodobeni
zápasu o jeho piekonání volí náměty z uměleckého a intelektuálního světa
(Benešová: Člověk; Olbracht: Podivné pŤátelství herce Jesenia' ai).

Morální problematiku intelektuální tvorby češí Tilschová i v románu
z univerzitního prostiedí AIma mater (L933). Mravní konflikt lidské oprav-
dovosti a odpovědnosti s bezohlednj'm egoismem je tu zpodoben ve
stŤetnutí dvou kontrastních typtr měšťanskfch intelektuálÍrJékačťr. Autorka
se jimi opět obrací k prostieď ,,starÝch rodin.., na rozdíl od svj'ch prvních

románťr však směfuje - jako ve většině pozdních prací počínajíc Haldami -

k širší, historicky za|ožené kresbě prostiedí' zabydleného početnjmi posta-
vami, i k bohatému ději s proměnlivou scenérií. Do uměleckého a lékaí-
ského prosďeď se Tilschová vrací ieště několikrát. Z prvďho vytěŽila
napč. piíběh chudého malíie, umístěnf znovu na Slavíčkovu Vysočinu'
TŤi kžíže (19.to), a zejména životopisnj' rcmán orlí hnízdo (|942), věnovanf
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rodině Mánesťr' piedevším Josefu Ivíánetovi a ieho současďkún; k posta.
ván lékďÍr se soustÍeďuje v tománu t] modrého kohouu (|937) a Ňa,,o,
(1e45).

- zYláš'Í místo zauiímá v worbě A. M. Tilschové rozsáhlf sociátní romáo
Hakly (|927), kterfm se uzavírá rrmělecky neiplodněiší .Lp" ;"ii*oiuv,zapobtá' Starou rodinou..Autorka tu poprvé pronilta ao proscáil prote-
!ťát", do sociáloě, politicky i národnostně ziiďené 

"t-o'ie'y 
ostravska.

V širokén' mnohaproudén obraze, sleduiÍcím současně někjik dějovÍcn
pásem a stčÍdaiÍcÍm v. proměnlivén sledu postavy i scenérie, zachytila
elenentární sociálnl pohyb, v němž se z nesmlrné uian rittatu 

" 
p*.to""

roď Živelná vzpouta i socialistické vědomí dělnictva. Ý celé eplérii postav'
od generáIního ieďtele Vítkovick.fch že|ezfuen' po bláznivébo žébrem,
6gzi nimiž ádná nenÍ protagoďstou' v}'triká zejména kresba rŮzní'ďi tjrprl
dětnIkú aže,o'z lidu rélnostÍ pobledu, prostého sentimentality a ideatá.",
a konkrétností inďviduálního odstÍuěnl. Jednotlivé osudy a pÍíběhy se
ďévaií v obraz živďného davového lrnuť, v něnž ie těáště í umetlxe
novurn románu. Podrobné stuďun a znalost nového sociá|ního prosďeď,
lokalit' bistorickfch faktú, prac rmích poámíneft v dolech i v n"ir"n/átr-
sobu života i do'y, charakterizované kŤÍžením několika jazykovfcb our"'tr- to vše dodává této válečné ktonice Ostravska autentičnost dokumentu.
teho oďesnost je ještě znásobena pčízračnou mallftkou viďnou kraie
postupně devastovaného dravou prfimyslovou *Fanzí a drasticky vybÍo.
cenou kresbou sociáIních protikladÍr. V Hďdách se Tilschová og'.t".
vzdá|i|a neien od d651yarln{ tinig gyd tvorbn ale i od pňedvátečného proudu
psycňologického realismu, z něhož vyšta a viehož intencÍcb hledala i v]e svén
poválečném dÍle cestu k obrozerí společnosti v mrarmÍm pierodu iedince.
lsorr však zároveů logickfm dowšenÍm jejíbo vfvoje, jenz ie srr.jm zpísoben
dobově pfiznačnf: dokumentují autorčinu cestu od ;",lti"y 'oaauto
a mravního roz,kladu měšťanstva k hledání nového nositele poziiivnt sociální
aktivity a k ieho nilezení v lidovém, proletáÍském kolektivu.

Karel Toman
/L577-L946/

Lyrickf básník, pÍír|ušnÍk gcnorace z počátku stolctÍ; zhuštěnou,.zpěvnou formou vy|il||| kont||kty čtoiěk!' vymrltu;tctho sc
1 vezeb trad|čnÍ rpo|cčnort| a us|lu|ÍcÍho nr|íi e upcvn|t novf
kontekt s š|rokfm národnÍm a ||dovfm kotekt|vcm. Tomenávr
tvorbe rhrnu|c zkulcnortt.zc soudobych p cvretnfch spolcčenrkfch
procesú (soclátnÍ hnutÍ; lvětová válk1 rjvolucc; v prostyctr e
vfznam-ovč bohatfch rymbolech a tv.rové hlcdinÍ spotuie
l nevfuánírn nl klglckou čcrkou pocz|| | ltdovou tvorbu.

vlastnÍm iménem Antonin BcÍnášek. Naroďl se v rolnické rodině

v Kokovicích u Staného 25. 2. 1877. Studoval na gymnáziu ve Slaném

a v Piíbrami; zde ve studentském časopisu Zoitz se obievuií ie,ho prvď

literární pokusy. Poprvé tištěny jsou jeho básně v |. 189447 v Nivě.

R. 1896 prisa raret Toman do Prahy a zapsal se na práva, jeho stuďe

vsat potracovay pomal.u a zťrstaly nedokončeny. v praze vedl bohémskÍ

život-a stňÍdal drobná |odŤÍzená zaměstnání. Sblížil se s anarchistickfm

kruhem literátú kolen Neumannova Nového kulnr (a jeho prostÍednictvÍm

po"nat i anarchistické skupiny v severnÍch Čecbách)' byl také členen.r'"n" 
spisovatelú a literárního sdružení syťFx. Uvďeiřovď básně

v Novém kultu, Modemí revui, Srdci ai. V l. 1903-{4 byďil několik měsícíl

ve Vídni. od fíina 1904 do srpĎa l9o5 podnikl ďouhou cestu, pÍi ďž pobyl

v Berlíně, Holandsku, Anglli a v PaŤÍži. Všude navštěvovď anarchistické

skupiny a redakce, v An lii meškal v kolonii sociálnÍch utopistú ve !ťhite.

way-. o svfch zkušenostech napsal několik vfaannÝcu feieton{r do českfch

aoalchistickfch časopisú (Práce ai.). Dopisy psané pÍíteli E. Harrnerovi'

ienž Tomana na jeho cestě podporoval, isou dokladem básníkova myšten-

Lového vÍvoie i hmotnébo nedostatku. Ani po návratu do Prahy Toman

existenčoě nezakotvil, žil z drobnfch vÝdětk& literárních a z krátkodotfch

zarněstnání, iď většinou z vlástní vúle brzy opoultěl (univerzitnl kanceláÍ'

Klub za staÍou Prahu ai). v t. 190849 byl opět vp Francii, spolu s F. Gď-

nergm a t. Hoieiším. Krátce byďel aovu ve Vídni, r. 191l potŤetí navštívil

PaňíŽ; v t, L9L2, po sblížení se svou pozděišÍ Tanžglkqu Annou Vagen-

knechtovou, piiiď místo kopisty v zenskem archívo a setrval v něm až do
t. l9|7. veden poďebou pÍacovat pro národÍt| osvobození vstoupil.v.iíi-
nu l9l7 do redakce Naiodnicn [stÍr; do ieiich večerníku psal ,,besídky..,
publikoval také literáÍn{ kritiky v České revui. V této době byl už zcela

vzdelen myšlenkovému ivětu anarchismu a jehd publicistika' steině jako

poezie směÍovala k budováď národnt jednoty s demokratickj'm obsahem.

Ýat"coa poezie Tomanova značně zvfšila básníkovu popularitu i ieho oce-

nění v liierárních kruzích; velkÍ ohlas mělo i prvď souborné vydání ieho
básní. Po skončení vátky odďď Toman z redakce. Několik let pracoval

v knihormě senátu, pak se dal penzionovat. Byrl|i| p661" v Praze a mrroho

se stÝkal s básníky neimladší generace. Se sympatieni sledovď vjvoi dělnic.

kého hnutÍ, sdflel jeho nonkonformismus' ne však ieho vyhraněnost ideolo-
gickou. R. lg24.25 navštÍvil znovu Franď, zejmétta ieií iižní část. Mnohé

básně z této cesty se objevily v ieho posletln{ básnické }nížce. Roku 1930

vyšel za ieho dohledu soubor starších básní do sbbek nqloiatfch Rosrlo

,i.-u. Ňétouunt poÉÝvel u mofé v tugoslávii, v Poděbradech léčil

srdeční chorobu. V 30. letech spolupodepsď několik manifestú proti válce

a fašisnu, na obranu denolracie. ostie protifašistického rázu nabyly kon-

cem 30. laaaokupacei icho epigramn kolující v rukopisecb mczi piátefi.

Po osvobození byl imenován D&odním umělcem. Na podzim 19,15 provedl

definitirmí.uspoŤádání svfch básni. Zcme| L2. 6. |946.




