u
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(černokněžníka)iarnÍn sluncem (Hlovicem) za púsobeoísil větnr (Dlou.
hého),vody (Ši!okého)a země (Bystrozrakého). V poMdce Tii zlaté olas1t
Děda-Všetlěfu je Děd-Vševěd totožnf se Sluncem. Osud pÍisouzenÍ kmo.
trani neutozenému Plaváčkovi se naplĎuje se ákonitostÍ' proti nÍžmsmě
staví král svou moc a svépčíkazy.Plaváček zÍsM nejen princeznu, ďe i ďi
zlaté vlasy' zatímco kráI toužícÍpo ',živé vodě.. a ''mlaďcích iablcích..
pÍevezne osudově riděl pievozníka pŤes černémoŤe. U Erbena poMdka
není improvizovanjm lidovjm vyprávěnlm s nahoďle Íazenfmi motivy.
Dostďa perm tvar, promyšlenou motivaci a vjznamovou skloubenost,
která umožůuie pÍisuzovat postavám i pŤíběh{rmsymbolickou platnost.
obdobně jako Erbeoova balada je i ieho poMdka ďlen ieho umětec}y
wŮrčího pŤÍstupu.
MÝtus byl pro Erbena básnickfm poukazen k základním vzt8húm'
které mají v ávotě člověka.obecnou platnost, ueávislou na historii' byl
proiwen vědomí o potÍebě morálďho Ťádu. oživení mltu bylo rotnan.
tickou obranou proti dějinnému vírvoji' rozkládajícímu tradi&í piedsavu
iednoty člověkaa světa. Ale bylo zároveĚ obranou i proti násilnjm zrrratún
nastolovanfm reakcí. Ne náhodou byla Erbenova Kytice pociťována iako
odkaz na lidské a národnÍ hodnoty' ohroŽenébachovskfm absolutismco.

Otokar Fischer
/'L883-1938/
L|terárnÍ vědec' básník,dramatlk a pŤek|adatel;ve svfch
uměleckfch dílech se neustá|evrace| k otázce vztahu jed|nce
k nadosobnímhodnotám. Ye svépráci kritické, teoretické
a hlstor|ckécitllvě hleda|souvislost|mezi humanistickfmi
hodnotami minulosti a PŤítomnostia pÍitom spojovatku|turnÍ
oblast s aktuálnísociálníprob|ematikou.lako pŤekladatel
|ntegrovalpÍednídí|asvětovéhopísemnictvído české
kulturnÍ
sférya sta! se tvŮrcem novéčeské
pňekladatelské
školy.
otokar Fischer se narodil 20. 5. 1883 v Kolíně, kde takézačalstudovat
gymnázium. Po maturitě se zapsď na pražskéčeskéi německé univerzitě.
Germanistická stuďa zakončil doktorátem v Berlíně r. 1905. Po stuďích
pracoval v Univerzitní knihovně v Ptaze a pňipravovď se na univerzitní
dráhu. Roku 1909 se stď docentem, později profesorem dějin německé
literatury na Karlově univerzitě. Často byl zván k pŤednáškámna zahra.
ničnífakulty a na vědeckékongresy. Pňed válkou byl jednu sezÓnu drama.
tÚgem Národniho ďvaďa, v l. 1935-38 vedl jeho činohru. od r. 1907
pÍrsobil jako ďvade|ní referent, nejdÍíve v Pňehledu, pak v Českérevui,
Národních listech, Právu lidu, Lidovfch novinách ai. Byl jedním z re.
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na srdeční
daktorťrAlmanachu na rok |9|4. Zerrtše|nečekaně L2. 3. L938
Německem.
nacistickfm
Rakouska
po
o
okupaci
zprávě
mrtvici
v poezii i dranatu se Fischer zprvu soustÍedil k problematice individua'
prvém
ietro vniďnich rozpor(r i k jeho postavení uprostied časua doby. V
(|9L|)
končícím
a
věta
lozlsní
Kr
sbírkou
básnickou
oudout, začÍnajícím
sbírkou Hlasy (L923), je klasicky uměiená reflexírmí poezie rozklenuta
pocity tíživé
mezi obtary romantického titánství, inďvidualistického gesta a
poezie nové
Fischerova
nabyla
samoty a deziluze. Po aěkolikaleté odmlce
zabledění
Dňívější
aj,),
Host,L937
Rok,!935:'
(sbírky
Poki!ne,L934;
podoby
áo ':"c. osobní sféÍyustupuie a autoÍ se snaŽíprolnout osobní riděl s nadosobním děním. Nové Životní obsďry obievuie v piírodních' rodinn ch
a rodovj'ch zážitcich, |ež se stávaií základem mravního postoje subiektu'
kter1f brání proti baÍbaÍstvíhumanitď hodnoty ewopské kultury. Fiscberova meďtativni poezie směÍovalak stále většípčednětnosti' k intelektuální
vfstavbě protfiadrrfch obraztr, k lapidárnímu zakončování rivahovfch
partií.
V divadelní tvorbě se Fischer soustieďl nejprve k dramatu osamoceného,vniďně rozporného individua, které ápasi sÍrmose sebou i se světem
rozvíií drama ti.
1tragédiePienystotlci, t9|8; Hérakles, L9|9). Hérakles
iao'wt, které se tozpílá k nadlidskfm rikoltrrn, ďe je stále rozrušováno
vnitčními citovjrni rozpory a neklidem. Pozděii se napětí Fischerovfch
dramat pŤesunuje z individua na společenskédění' na otázky poslání
a smyslu revoluce' na vztah mezi činem iedince a logikou děíin. Jeho neivfznamněiší bra, tragédie otroci (1925), ie vystavěna na konfliktu Spartaka
s-fumem. Proti věčně se stŤídajícímtyraniím a rebeliím, jež ploď nové
tyranie, chce dramatikťrvSpartakus uskutečnit sen o spravedlivé, svobodné,
humánní společnosti,ďe ieho irsilí se ukážepŤíčinouporážky revolty otroktr.
Z Fischirovy rozsáttlé tvorby lsou nejvfznamrrěiší práce literáměhistorické a teoretické' čerpaiícízejména z děiin českéa německé literatury'
a pojednánt o otázkách divadla a dramatu. Hluboké znalosti ewopského
divadla i světové dramatiky se projevily v Íadě kritickfch studií' z nichž
uspočádaljen jeden vfbor (K dtalnatu, 1919). v.recenzích a rivaMch
Fischer kombinovď teoretickj' pŤístup s kritickou analj'zou textu nebo
inscenace. Kritiky a stuďe právě tak |ako práce o ěinobče Národního
divaďa do r. 1900 i o pražskfch ďvadlecb v l. 1882-1934 jsou svědecwím
autorova trvalého sepětí s českjm ďvaďen, s ieho historií i pŤítomností.
V literáměvědné lráci se Fischer zprvrr orientoval na monografickj'
vj'zkum autorťrněmecké romantiky (Heinrich oon Kleist a jeho dílo' L9l2i
Friedrich Nietzsche, |9L3i Heine, 1923_24). Zejmérn monografie o básníkovi Knihy písnípatčív rozsáhlé heinovské literatuŤe stále mezi zákla.lní
prameny. V prvém svazku Fischer duchaplně rekonstruuje básníkťrvŽivot'
v druhém analyzuje jednotlivé texťy. v této práci již Fischer uplatnil
vÍsledky svfch rivah o možnosti vyrrŽití psychologickfch metod v literárněvědnémbádání, iejichŽ historickf nástin podal ve studii Otdzky lite-
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(černokněžnÍka)
iarním sluacem (královicem) za p sobení sil větnr (Dloua země @ystrozrakéňo). V poMdce Tii zbté o|a$,
bébo), vody (Šfuokého)
Děda-Všetlěila je Děd-Vševěd totožnf se Slurrccm. Osud piisouzeof kmo.
tÍami neulozenénu Plaváčkovi se napláuje se ákoďtostÍ, Prcd nÍžmamě
stavl král svou moc a svépŤikazy. Plaváček získá neien princeznu, ale i tii
zlaté vlasn zatÍmco král toužÍcÍpo 'livé vodě.. a '"Elaďďch iablcích..
pievezne osudově riděl pÍwoznÍka pÍes čecnémoňe. U Erbena pohttdke
není improvizovanjm lidovlm vyprávěním s nahoďle iazenfmi motivy.
Dostďa permf war' pronyšlenou motivaci a v:Íznamovou skloubenost,
která umožůuje pňisuzovat postavám i pňÍběhtrm symbolickou platnost.
obdobně iako Erbenova balada je i jeho pohádka ďlem ieho umělecky
tvÍrrčlhopÍÍstupu.
MÍtus byl pro Erbena básnickfm poukazem ft 2{|l6r|n{m vzt8húm'
které maií v ávotě člověka.obecnou platnost, neávislou na historii' byl
projwem vědomÍ o potiebě norálního Ťádu. oživeoÍ mltu bylo ronuntickou obranou proti dějinnénu ví'voji' rozkládajícímu traďčnÍ piedstavu
iednoty člověkaa světa. Ale bylo zároveů obranou i proti násilnÍm zvratún
nastolovanfm reakcÍ. Ne náhodou byla Erbenova Kytice pociťována iako
odkaz na lidské a náro<|níhodnoty, ohroženébachovskfm absolutismen.

Otokar Fischer
/1883-1938/
L|terárnÍ vědec' básník,dramat|k a pÍekladatel;ve svfch
uměleckfch d|lech se neustále vracet k otázce vztahu jed|nce
k nadosobnÍmhodnotám. Ye svéPráGi kr|tická teoretlcké
a h|storlckécltllvě hledal souv|slostlmezi humanistickfml
hodnotaml minulosti a pňítomnostia pŤitomspojovatku|turnÍ
ob|asts aktuálnísociá|níprob|ematikou.|ako pŤek|adate|
lntegroval pňednídíla světovéhopísemnictvído české
kulturní
sférya sta! se tvúrcem novéčesképiekladatelské školy.
otokar Fischer se narodil 20.5. |883 v Kolírrě, kde takézačalstudovat
gymnázium. Po maturitě se zapšal na pražskéčeskéi německé univerzitě.
GermanisticM stuďa zakončil doktorátem v Berlíně r. 1905. Po stuďícb
pracovď v I'lniverzitní knihovně v Ptaze a pňipravoval se na univerzimí
dráhu. Roku 1909 se stal docentem, později profesorem dějín německé
literatury na Karlově univerzitě. Často byl zván k pčednáškámna zahranič:rrí
fakulty a na vědeckékongresy. Pied válkou byl jednu sezÓnu drama.
tuÍgem Národního ďvaďa, v l. 1935-38 vedl jeho činohru. od r. 1907
pÍtsobil iako ďvade|nt referent, nejdčívev Pčehledu, pak v Českérevrri,
Národních listech, Právu lidu, Lidovfch novinách aj. Byl jedním z rc.
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daktorťlAlmanachu na rok |9L4. Zemše|nečekaněL2.3. L938 na srdeční
mrtvici po zprávě o okupaci Rakouska nacistickfm Něneckem.
V poezii i dramatu se Fischer zprvu soustiedil k problematice inďvidua'
jeho vnitŤnícb Íozportr i k ieho postavení uprosďed časua doby. V prvén
oudout, začÍnaiícímbásnickou sbírkou Kr lotlswí wěta (l9ll) a končícím
sbírkou Hlasy (|923), ie klasicky uměiená reflexÍvď poezie rozklenuta
fiezi obtazy tomantického titánství, inďvidualistického geste a pocity tíživé
samoty a deziluze. Po několikaleté odmlce nabyla Fischerova poezie nové
podoby (sbírkyPoledne,l93|i Roh,!935i Host,|937 ai.).DiÍvějšízahledění
áo rizce osobní sféry ustupuie a autor se snažíprolnout osobní riděl s nadosobním děním. Nové životní obsďry objevuje v pŤirodních, ror|innÝch
a rodovfch zážitcich, jež se stávaií základem mravního postoje subiektu'
kterj' brání proti baÍbaÍswíhumanitní hodnoty ewopské kultury. Fischerova meditativní poezie směiovďa k stále většípčednětnosti' k intelekturílní
vfstavbě protikladnfch obraztr, k lapidárnímu zakončovánÍ rivahoyÍcb
paltií.
V ďvadelní worbě se Fischer sousďeďl nejprve k dramatu osÍrmoceného,vnitŤně rozporného individua, které zápasí snmo se sebou i se světern
(tragédiePianyslotsci, |9|8:, Hérak|e'l,1919). Hérakles rozvíií drama titánství' které se rozpíná k nadlidskÍm kolťrm, ale je stále rozrušováno
vnitŤními citovjmi rozpory a neklidem. Pozděii se napětí Fischerovfcb
dramat pčesunuje z inďvidua na společenskédění, na otázky posláni
a smyslu tevoluce, na vztah mezi činem jedince a logikou děiin. Ieho neivfznamnějšt hra, tragédie otroci (|925), ie vystavěna na konfliktu Spartaka
s Římen. Proti věčně se sďídaiícím tyraniin a rebeliím, |ež ploď nové
tyranie, chce dramatiktrv Spanakus uskutečnit sen o spraveďivé, svobodné,
humánní společnosti,ďe ieho risilí se ukážepŤíďnou porážky revolty ouokťr.
Z Fischerovy rozsáhlé worby jsou nejvfznannější práce literárněhistorické a teoretické' čerpaiíci zeiména z dějin českéa německé literatury'
a pojednáni o otázkách divaďa a dramatu. Hluboké znalosti ewopského
divadla i světové dramatiky se proievily v ťadě kritickÝch studií, z nichž
uspoňádal jen jeden vfbor (K dranatu,1919). v.recenzích a rívahách
Fischer kombinoval teoretickj, piístup s kritickou analjrzou texnr nebo
inscenace. Kritiky a studie právě tak jako práce o činohie Národního
divaďa do r. 1900 i o pražskfch divaďech v l. 1882-1934 isou svědectvím
autorova trvalého sepětí s českjm ďvaďem, s jeho historií i pŤítomností.
V literárněvědné práci se Fischer zprvrr orientoval na monografic\f
v zkum autorťrněmecké romantiky (Heinrich oon Kleist a jeho dílo' |9L2;
Frieilrich Nietzsche, 19l'3i Heine, |923-24). Zejména monografie o básníkovi Knihy písnípatií v rozsáhlé heinovské literatuie stále mezi zríkladní
prameny. V prvém svazku Fisďrer duchaplně rekonstruuje básníkťrvživot,
v druhém analyzuje iednotlivé texťy. V této práci iiž Fischer uplamil
vfsledky svfch rivah o možnosti vyrržití psychologickfch metod v Iiterárněvědném bádání, iejicM historick;|' nástin podal ve satdii Otdzky lite-
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rdrni psychologie (1917). Literárněvědnf vj'zkum se má opírat o filologickf
rozbor, ale q znam literámí psychologie spočíváv tom' že podstatně pčispívá ke zjištění,v čemje jeďnečnost umělce a zvláště osobitost jeho díla.
Badatel se tak soustťeďrje k tvurčímu procesu, k specifikaci osobnosti
a jejího projevu. V souborech autorov!'ch literárních stuďÍ Dzše a slcao
(L929) a Slozsoa soět (|937) se proto spojuje risilí o proniknutí k osobnosti
tvťrrces precizními rozbory formální v1i'stavbytextu i s rivahami o tématech
stojícíchna pomezí literárněvědnéhozkoumání a postupťrjinfch věd.
Několikrát se Fischer vracel k tématťrm
z teofie pŤekladatelství,
projevil
se tu nejen jako teoretik, ďe takéjako zkušenf praktik. Pčekládalzejména
z němčinn a|e téžautory francouzské,španělské,ruské aj., poezii, prÓzu,
drama i filozofické spisy (Nietzsche). Vrcholná díla moderního českého
pŤekladatelství
však Fischer vytvoŤilv pňevodechsvětovépoezie (Goethovo
ďlo, zejménalyrika a Faust,Yi7|on ai.). Jeho piekladatelsképrincipy veďy
k vytvoňení nové školn která znamenala trvalé piekonání lumírovské traďce na tomto riseku tlm, že zďttaziova|a jazykovou oproštěnost a piirozenost pčekladu;pozomost věnovala pňedevšímsmyslu díla, a nikoliv doslovnosti, celku, a nikoliv detailu.

Josef Václav Frič
/t829-1890

/

Básník,publicistaa po|itik' vf,raznáosobnostrevotuěníchudálostí
roku |848.Jeho literární tvorba i rozsáhlá činnostveňeiná
vyrústalyz radikálně demokratickfch ideálúa z romantickétouhy
po činuve jménuvlasti a svobody.
Frič prožil bouilivf život. Naroďl se 5. 9. |829 v Praze jako syn
národně uvědomělého advokáta a liberáIního politika. Vystudoval gymnázium' v r. 1846 bez vědomí rodičir odejel pies Hamburk do Lond1ina a po
časedo PaÍíže'kde se seznámil s polskjnri emigranty. Po náwatu do Prahy
ho ze studia práv vytrbly revolučrríudálosti r. 1848, jichž se vášnivě a
dobrodružně ričastnil politicky, literárně i se zbraní na pražsk1ichbarikádách. Vedle K. Sabiny a E. Arnolda byl tehdy devatenáctiletj'Frič vedoucím pňedstavitelem radikálně demokratického programu. Po poráŽce
revoluce uprchl pťed zatčenímdo Vídně a do Záhiebu a krátce se ričastnil
na Slovensku bojťrproti Maďarrim, pro zranění se vrátil do Prahy a hned
se podílel na piípravách povstání.Byl zatčena odsouzen na l8 let do žaláŤe.
Po amnestovánír. 1854 se vrhl znovu do literární a organizačnípráce.
Rychle pňipravil almanach Lada-NiÓla (1855), jenž byl sice umělecky
nezra m, ale prvním a vltazně polemickjn projevem novéliterární gene-
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něm napi. V. Č. Benď, Anna
racea jejíumělecké orientace. objevil se v
pňispěla do něho i B. Němcová;
manželka,
pozděiší
Fričova
šaavsya,
pieklad Heinovj'ch verštr.
iiíe ." kromě vlastníchbásní a prÓz otiskl i svťrj
pobádající touha.. a skuproklamována
činťrm
byla
tvorby
,,k
iako zákba
proŽitek.
ieční'
riiouyt brzy opět zatčen(1858),internován v tehdejšímSedrrihradsku'
a jakmile mu bylo dovoleno opustit rakouské hranice, odjel do ciziny.
Pr:rsobiliako novinái, psal veršea prÓzu, vydával rÍrznéčasopisya vyrržíval
íaždépÍi|ežitostik politickjm jednáním. Žil v Londjně, kde se mj. setkal
s ruskjm revolucionáčem Gercenem, vPaÍ1ži,v Berlírrě (za prusko-rakouské
války tam jednal o českousamostatnost), v Pešti, v ZáhÍebu, v Peuohradě'
v Římě a jinde. odloučen od rodiny stále udržoval spojení s domovem
a občasse potají vracel, než mu bylo r. 1879 povoleno ztlstat v Ptazei
jak ho
zerrie| 14. 10. 1890, ,,muŽ, hrdina - ale do posledníhodechu dítě..'
Neruda.
v
nekrologu
charakterizoval
Fričova literární práce, mnohostrarrná a roztííštěná' vztahovala se těsně
k ieho životu a k jeho čirrnostipolitické. Trva$m vfchoďskem poezie mu
byl velkÝ životní sen, kteď ho neustále pobízel k aktivitě. V počátečních
verších vláďy ovšem ideály subjektivní, mladické, titánské a neiasné'
a srážďy se se stísněnÍmi národními poměry; česképoměry cMpal básník
iako ,,mthavÍ osud.. a konflikty s ním vzrušeně vyslovovď, napň. v lrickém
zápisníku Rozpravy iluše,p|némrozpornj'ch a neustálenfch cit{r zmítanfch
spádem událostí. Tyto básně byly pak zčásti zabrnuty do iediné Fričovy
sit,ky Vfubo, bdsní (L86L), vydané v Ženg . NeivÝznamnější básnickou
knihou jsoll Pímě z bašty,dokončenéL862, za autorova života však nevydané. V těchto časovj'ch a politiclc!,ch básních, za|ože ch na iečnickém
patosu a na citově zaujatémpoměru k tématu,vywríiel Frič poezii otevÍeně
agitačníhotypu. Její ostrá ritočnost byla umožněna tím, Že vznikala mimo
dosah cenzury; verše byly adresovány jako v|zw z vězení a hlavně potom
z vyhnanství do vlasti, aby burcovaly aktivitu.
Rozmanitá čirrnostFričova pokračovalai pozděii za dvacetiletéemigrace.
Zahrnuje lyriku i drobné epické básně, dramata i povídky, pčeklady'
informace o literatuŤe a o věcech časov.fch.Avšak básnickf rrÍvoi FriěÍtv
jako by se bez čerstvéhostyku se životem doma zastavil. Vfznarnné byly
ažčtyčdílné
Paměti (1884-8?), ptotožese wacely zase hlavně k wcholnému
riseku autorova života.Frič v nich zachytil svézážitky, pozorování, myšlenkov a literární vjvoj od raného m|ádl až do odchodu do vyhnanství;
dukladně vylíčilzvláště svou činnostv 1. 1848-49. V jeho pestrémvyprá.
vění ožily klíčovéi epizodní události a postavy 40. a 50. let, atrrosféra
pražskéhokulturního a společenského
života,prostiedí raďká{ních studentir i oficiálních mluvčíchnároda, tehdeišíliterární vztahy, politické piedstavy a spory. Na všechnovzpomínal opět s polemickjm zápďem a z hlediska člověka věrného starjm idejím, s nimiž si však pŤipadal v nov!'ch
poměrech stále víc zklamrína osamocen.

