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rdrni psychologie (1917). Literárněvědnf vj'zkum se má opírat o filologickf
rozbor, ale q znam literámí psychologie spočívá v tom' že podstatně pči-
spívá ke zjištění, v čem je 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 Slozso a soět (|937) se proto spojuje risilí o proniknutí k osobnosti
tvťrrce s precizními rozbory formální v1i'stavby textu i s rivahami o tématech
stojících na pomezí literárněvědného zkoumání a postupťr jinfch věd.

Několikrát se Fischer vracel k tématťrm z teofie pŤekladatelství, projevil
se tu nejen jako teoretik, ďe také jako zkušenf praktik. Pčekládal zejména
z němčinn a|e též autory francouzské, španělské, ruské aj., poezii, prÓzu,
drama i filozofické spisy (Nietzsche). Vrcholná díla moderního českého
pŤekladatelství však Fischer vytvoŤil v pňevodech světové poezie (Goethovo
ďlo, zejména lyrika a Faust,Yi7|on ai.). Jeho piekladatelské principy veďy
k vytvoňení nové školn která znamenala trvalé piekonání lumírovské tra-
ďce na tomto riseku tlm, že zďttaziova|a jazykovou oproštěnost a piiroze-
nost pčekladu; pozomost věnovala pňedevším smyslu díla, a nikoliv do-
slovnosti, celku, a nikoliv detailu.

Josef Václav Frič
/ t829-1890 /

Básník, publicista a po|itik' vf,razná osobnost revotuěních událostí
roku |848. Jeho literární tvorba i rozsáhlá činnost veňeiná
vyrústaly z radikálně demokratickfch ideálú a z romantické touhy
po činu ve jménu vlasti a svobody.

Frič prožil bouilivf život. Naroďl se 5. 9. |829 v Praze jako syn
národně uvědomělého advokáta a liberáIního politika. Vystudoval gymná-
zium' v r. 1846 bez vědomí rodičir odejel pies Hamburk do Lond1ina a po
čase do PaÍíže' kde se seznámil s polskjnri emigranty. Po náwatu do Prahy
ho ze studia práv vytrbly revolučrrí události r. 1848, jichž se vášnivě a
dobrodružně ričastnil politicky, literárně i se zbraní na pražsk1ich bariká-
dách. Vedle K. Sabiny a E. Arnolda byl tehdy devatenáctiletj' Frič vedou-
cím pňedstavitelem radikálně demokratického programu. Po poráŽce
revoluce uprchl pťed zatčením do Vídně a do Záhiebu a krátce se ričastnil
na Slovensku bojťr proti Maďarrim, pro zranění se vrátil do Prahy a hned
se podílel na piípravách povstání. Byl zatčen a odsouzen na l8 let do žaláŤe.
Po amnestování r. 1854 se vrhl znovu do literární a organizační práce.

Rychle pňipravil almanach Lada-NiÓla (1855), jenž byl sice umělecky
nezra m, ale prvním a vltazně polemickjn projevem nové literární gene-

race a její umělecké orientace. objevil se v něm napi. V. Č. Benď, Anna

šaavsya, pozděiší Fričova manželka, pňispěla do něho i B. Němcová;

iiíe ." kromě vlastních básní a prÓz otiskl i svťrj pieklad Heinovj'ch verštr.

iako zákba tvorby byla proklamována ,,k činťrm pobádající touha.. a sku-

ieční' proŽitek.
riiouyt brzy opět zatčen (1858), internován v tehdejším Sedrrihradsku'

a jakmile mu bylo dovoleno opustit rakouské hranice, odjel do ciziny.

Pr:rsobil iako novinái, psal verše a prÓzu, vydával rÍrzné časopisy a vyrržíval

íaždé pÍi|ežitosti k politickjm jednáním. Žil v Londjně, kde se mj. setkal

s ruskjm revolucionáčem Gercenem, vPaÍ1ži,v Berlírrě (za prusko-rakouské

války tam jednal o českou samostatnost), v Pešti, v ZáhÍebu, v Peuohradě'

v Římě a jinde. odloučen od rodiny stále udržoval spojení s domovem

a občas se potají vracel, než mu bylo r. 1879 povoleno ztlstat v Ptazei

zerrie| 14. 10. 1890, ,,muŽ, hrdina - ale do posledního dechu dítě..' jak ho

charakterizoval v nekrologu Neruda.
Fričova literární práce, mnohostrarrná a roztííštěná' vztahovala se těsně

k ieho životu a k jeho čirrnosti politické. 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; české poměry cMpal básník

iako ,,mthavÍ osud.. a konflikty s ním vzrušeně vyslovovď, napň. v lrickém
zápisníku Rozpravy iluše, p|ném rozpornj'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, dokončené L862, za autorova života však nevy-
dané. V těchto časovj'ch a politiclc!,ch básních, za|ože ch na iečnickém
patosu a na citově zaujatémpoměru k tématu, vywríiel Frič poezii otevÍeně
agitačního typu. 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 čirrnost Fričova pokračovala i pozděii za dvacetileté emigrace.
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 čerstvého styku se životem doma zastavil. Vfznarnné byly
až čtyčdílné Paměti (1884-8?), ptotože se wacely zase hlavně k wcholnému
riseku autorova života. Frič v nich zachytil své zážitky, pozorování, myšlen-
kov a literární vjvoj od raného m|ádl až do odchodu do vyhnanství;
dukladně vylíčil zvláště svou činnost v 1. 1848-49. V jeho pestrém vyprá.
vění ožily klíčové i epizodní události a postavy 40. a 50. let, atrrosféra
pražského kulturního a společenského života, prostiedí raďká{ních studen-
tir i oficiálních mluvčích národa, tehdeiší literární vztahy, politické pied-
stavy a spory. Na všechno vzpomínal opět s polemickjm zápďem a z hle-
diska člověka věrného starjm idejím, s nimiž si však pŤipadal v nov!'ch
poměrech stále víc zklamrín a osamocen.
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