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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.
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rtimí psycholegie(l9l7). Litefáměvědnf vfzkum se má opírat o filologick$
rozbor, ale vj'znam literární psychologie spočíváv tom, že podstatně pňispívá ke zjištění,v čemje jedinečnostumělce a zvláště osobitost jeho díla.
Badatel se tak soustieďuje k tvirrčímuprocesu' k specifikaci osobnosti
a jejího projevu. V souborech autorov:Íchliterárních studií Daše a slwo
(|929) a Slooo a saět (|937) se pťoto spojuje risilí o proniknutí k osobnosti
tvťrrces precizními rozbory formální v]|'stavbytextu i s rivahami o tématech
stoiícíchna pomezí literárněvědnéhozkoumání a postupťrjinfch věd.
Několikrát se Fischer vracel k tématťrm
z teorie pčekladatelství,
projevil
se tu nejen jako teoretik, ďe takéjako zkušenj'praktik. Piekládal zejména
z němčiny, ale téŽautory francouzské,španělské,ruské aj., poezii, prÓzu,
drama i filozofické spisy Q.{ietzsche).Vrcholná díla moderního českého
piekladatelstvívšak Fischer vytvočilv pťevodechsvětovépoezie (Goethovo
ďlo, zejménalyrika a Faust,Yi|lon ai.). Jeho pčekladatelské
principy vedly
k vytvoňení nové školn která znamenala trvalé piekonání lumírovské traďce na tomto riseku tím, žezd{rrazůovalajazykovou oproštěnost a pŤirozenost pťekladu; pozornost věnovala pňedevšímsmyslu díla, a nikoliv do.
slovnosti, celku, a nikoliv detailu.

Josef Václav Frič
/t829-1890/

Básník,publicistaa politik, vfrazná osobnostrevotučních
událostí
roku |848.Jeho literární tvorba i rozsáh|á činnostveňejná
vyrústalyz radikálně demokratickfch ideá|rta z romantickétouhy
po činuve jménuv|asti a svobody.
Frič prožil boďlivf život. Narodil se 5. 9. |829 v Ptaze jako syn
národně uvědomělého advokáta a liberálniho politika. Vystudoval gymnázium, v r. 1846 bez vědomí roďč{rodejel pies Hamburk do Lond'na a po
časedo PaÍíže'kde se seznámil s polskjmi emigranty. Po náwatu do Prahy
ho ze stuďa práv vytrhly revolučníudálosti r. 1848, jichž se vášnivě a
dobrodruŽně ričastnil politicky, literárně i se zbraní na praŽskj'ch barikádách. Vedle K. Sabiny a E. Amolda byt tehdy devatenáctiletj'Frič vedoucínn pŤedstavitelem radikálně demokratického programu. Po porážce
revoluce uprchl pčedzatčenímdo Vídně a do ZáhŤebu a krátce se ričastnil
na Slovensku bojtr proti Maďarirm, pro zranění se vrátil do Prahy a hned
se podilel na pňípraváchpovstáni. Byl zatčena odsouzen na 18 let do žaláňe.
Po amnestovánír. 1854 se whl znovu do literární a organizačnípráce.
Rychle pčipravil almanach Lada_NiÓta (1855), jenž byl sice umělecky
nezralfm, ale prvním a vlrazně polemick1improjevem novéliterární gene-
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,nce a jeii uměleckéorientace. obievil se v něm napŤ.V. Č. Benď, Anna
ěi,^,"ia, pozdějšíFričova manželka, pňispěla do něho i B. Němcová;
i'ie ." kromě vlastníchbásní a prÓz otiskl i sviri pieklad Heinovj'ch veršťr.
proklamována ,,k činťrmpobádaiícítouha.. a skuiako zákna tvorby byla
prožitek.
ietnÝ
-r'iíuvt brzy opět zatčen(1858),internován v tehdejšímSed:rrihradsku'
ciziny.
a jakmile mu bylo dovoleno opustit rakouské hranice, odjel do
písorit jako novináč,psal veršea prÓzu, vydával rťrznéčasopisya využíval
jednáním. Ži\ v Londjně, kde se mi. setkal
í^,zaeprit"zi,osti k politick'm
s ruskfm revolucionáŤem Gercenem ,v Pašiži,v Berlíně (za prusko-rakouské
války tam jednal o českousamostatnost), v Pešti, v ZálnÍebu,v Petrohradě'
v Římě a jinde' Odloučen od rodiny stále udržoval spoieď s domovem
a občasse potají vracel, než mu bylo r. 1879 povoleno ztrstat v Ptazei
zerr e| 14. 10. 1890' ,,muž,hrdina - ďe do posledníhodechu dítě..,iak ho
charakterizoval v nekrologu Neruda.
Fričova literární práce, mnohostranná a foztiíštěná' vaahovala se těsně
k ieho Životu a k jeho ďnnosti politické. Trvaljm yÍ,chodiskem poezie mu
byl velkf Životní sen, kterjl ho neustále pobízel k aktivitě. V počátečních
verších vláďy ovšem ideály subiektivní, mladické, titánské a neiasné,
a sráŽely se se stísněnÍmi národními poměry; česképoměry cMpal básník
jako ,,mlhaq|' osud.. a konflikty s ním vzrušeně vyslovoval, napň. v lyrickém
rozporn!,ch a neustálenÍ'ch citÍrzmítanfch
zápisníku Rozprally ihuše,p|ném,
spádem událostí. Tyto básně byly pak zčásti zahrnuty do iediné Fričovy
sbítky V bor básni (L86l), vydané v Ženevě. Neidznamnější básnickou
knihou isol Píně z bašty, dokončené1862, za autorova života však nevydané. V těchto časovj'ch a politickfch básních, za|oženfch na iečnickém
patosu a na citově zaljatémpoměru k tématu,vytváiel Frič poezii otevieně
agitačníhotypu. Její ostÍáritočnostbyla umožněnatím, Že vznikala mimo
dosah cenzury; veršebyly adresovány iako vlzw z vězení a hlavně potom
z vyhnanství do vlasti, aby burcovaly aktivitu.
Rozmanitá činnost Fričova pokračovalai pozděii za dvacetileté emigrace.
Zahmuje lyriku i drobné epické básně, dramata i povídky' pieklady'
informace o literatďe a o věcech časovj,ch.Avšak básnickÝ tÝvoi Frič(tv
jako by se bez čerstvéhostyku se Životem doma zastavil. Vfznamné byly
ažčtyčdílné
Paměti (1884-87), protožese vracely zase hlavně k wcholnému
riseku autorova života.Frič v nich zachytil svézážit|<y,pozorování, myšlenkoqf a literární vjvoj od raného rrládí až do odchodu do vyhnansM;
dukladně vylíčilzvláště svou činnostv l. 1848-49. V jeho pestrémvyprávění ožily klíčovéi epizodní události a postavy 4o. a 50.let, atmosféra
pražskéhokulturního a společenského
života,prostčedíradikrílnich studenttr i oficiálních mluvčíchnároda, tehdejšíliterární ztahy' politické pŤedstavy a spory. Na všechnovzpomínal opět s polemickjm zápalem a z h|ediska člověka věrného starjm ideiím, s nimiŽ si však pŤipadal v nov!'ch
poměrech stále víc zklamán a osamocen.

