J

J

Lt2

proti Turktrm, jednak jihoslovanskénáro4ní zpěvy, Y l. t862-63 spoiil
tyto své práce v trojďlnf cyklus Jl&' Kreslí tu idealizovanf a pro české
prostŤedípiíkladnf svět, kde svoboda ie nejvyššíhodnotou a jeji zttáta
největšímneštěstím,kde prvním mravním pŤíkazemje blaho vlasti. Monumentďizovanf hajduk nebo černohorskyjunák, pro nějŽ se boj za svobodu
stal smyslem života, je nejčastějším
hrdinou. Jeho statečnost,smysl pro
čest,hrdost a obětavost jsou oslavovány jako v květ vlastnostílidu, s nírr,ž
jsou tito hrdinovépevně spjati. Do pŤíkrého
kontrastu k slovanskémusvětu
volnosti a demokratičnostije stavěn svět násilí a bezpráví, reprezentovan
Životem a mÍavy tureckj'ch okupantťr.Umělecká ričinnost Jihu spočívá
v celkově vzrušenémcharakteru zobtazeni' se vznešen;|rmipÓzami postav,
slavnostní intonací věty, vltazy citové zaujatosti, četnfmi autoroq|rni ko.
mentáii' iečnickjmi otázkami a zvoláoími. Na styl ďla měly vliv i některé
postupy a prostiedky jihoslovanskéhrdinskéepiky, napč.konstantníepiteta,
ustáIená rčení,kompozičníschémata.

Boleslav tablonskf
/ 1,8L3- 18 8I /

SentImentalist|ckfbásník,tv11rceIyrlckéhocyklu Písněm||ostl.
Jeho vlastenecké,mi|ostnéa didaktickéveršebyty v |9. sto|etí
ve|mi ob|íbenya častose opisovatydo památníkri.
Vlastním jménem Karel Eugen Tupf. Pocbáze| ze zbož'néroďny
iihočeskéhorolnika a mlynáie (narodil se 14. l. 1813 v Kardašově Řečici),
studoval v Jindňichově Hradci a v Praze. V r. 1834 vstoupil do premonstrátského kláštera na Strahově, brzy jej opustil a studoval práva. Zklalrrání
rodič.Ír
i nouze ho vr.|837 pŤimělyknáwatu do klášteraa ke studiu teologie,
iež ukončil r. l84l. V l. 1837_39 reďgoval s J. H. Pospišilem almanach
Vesna a s Jar. Pospíšilem Květy. od r. 1847 až do smni (v Krakově
27.2. |88l) byl proboštemklášterapremonstrátek a faráčemve Zvěňinci
u Krakova; postupně získával uznání polskfch kulturních kruh i r zné
církevní hodnosti.
Mlaďstvá tvorba Jablonského(Bdszě, 1841) patŤilavětšinouk běžnému
typu sentimentalisticképoezie 30. let. Charakterizuie ji procítěnf tÓn,
vlastenecká tendenčnost, často spojovaná s historickjmi motivy (uesel
Tfi doby země české)'ďdaktičnost, kult slovanského dávnověku (eprickf
cyklus Tii zlaté vlasy), v lyrice menšítradičnÍformy (Óda, anělka, pise'l),
zaměťenína společenslf zpěv a deklamaci. Pťrvodnostía bloubkou lyrického prožitku vyniká v této sbírce dvacet básní, tvočícíchdvoudílnf cyklus
Písněmilosti, Vyrostly z konfliktď osobnísituace autorovy v r. 1837, kdy se
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milostného sbližovánl s děvčeprávě ve chvíli svého citovébo probuzení a
světskÍ.život.Básník se
normální
na
naroktr
|# (^{"'il P*pisito'oď,r"tl
že bo pievede do slov
tim,
pto'enÝ cit
snažíodhmot.,it pr.nt,,lit 'Ái
a náboŽenskjmi
"
vlasteneckjtni
s
a pŤedstav, vyzpívá,"ia.J.i^;" spoienrm
tradičnísložkou
s
určitou
však
préaevstm
ci.ty. To ho sbližuie ' K;l ;;,
vjraz vlastního
i
obraz
nejeden
i""bl";;iío&rÍv|
duchovní lyriky, v
symboliku
prostupuiící
se
"íž
vzáiemně
vrritiního napětí a " #;i;;;;iuie
staÍo.
Šalomounovy'
Písně
siarozákonní
náboŽenskou ..oti"toJ
perla).
lilie,
rirže,
"""kí
"
písně; symboly iako:
českélyriky i lidové kr;b"Jj
v jeho poezii ie piítomna Živá',-tělesná
t."aice,
por,.r
teto
Tíhne k světskému
^,*^ypro mé,pro mé potěšení /
bytost: ,,Ona Žiie, o"".nrae *t,i,ia, l.
nejsilněiším
patŤík básnicky
již Jí není!.. V$raz uolisti nad ieii ztrátou
mezi svou touhou a mezi
rozpor
vviádňil
zde;il;hj
moment m cyklu;
naplnit. (odtud |ze vy.
touhu
tuto
d,anou skutečností,kteJzn.l.zl";"
- stď spolu s Máchou'
Pamětí
riic9vÍch
p-"ar"
světlit, pročse J"uto,',ti
mládeže 40. tet.) JablonskÝ
Langrem a Nebestym-,,,h!,i"-.. -odboine
nfbrž rinikem do snu
tento ,o."ííi.ti, konflikt ne.vzporuou'
nakonec češí
Mariinou.
o-.aii, kde se jeho dušeseide s duší
autor hlavně oddtl didaktické
V dalšíchwaa'i"u nalJ-,o,*,,ožoua1
,,synovi.. .pověr prosté
poezie Moudro,, o,,o,,íi]j"t'"
"*s., -vštěpující
spoiovaly.praktické
práci,
náboženství..,lásku t".ri.a.i',-'r*ti, nrir9ď1 .a
Tím se Jablonskf idelemi.
ui"'.."".ty-i
humánní zásady ki..é;;;;;
zvláitě z Ťadkněžstva hlásil
podobně iako mnozí ii',ioi,o""ostí literáti,
Bernarda Bolzana, kterÍ'
k piíkladu pozdně o,ui..i,ter,o kněze-učence
uvědomělou činnost
vyzdvihl
jako základní *o,ar"i p.i'.lp kŤesťanství
(Tento p.in?P- promítl Bolzano do'natolik
směťu|ícík blahu ,p.i.!"*ii.
po 15 letech pirsobenína
,"*rčen oa r. težo,
svobodomysl,,y.u pr"i'."',;';'i
Bolzanovskou traďci
perzekvovt.)
a
pražskéuniverzitě, ..""i"
v zásadníchsociálních
pojímal Jablonskf ,,".i"i,u u" o*."""j. Nerozvíiel ii
boii proti církevní
ptaktickém
v
idejícb (iako Kláce1),."ii,.,..,pt"'r1oval
vlastenevj'boiného
obzoru
p";.ii"ap"vídá1o
reakci (iako Havreetl. íi"
i církve. Jeho Básně
školy
potňebám
neckéholiberalismu ii,""^*"li.'"",
složkarezigrracea víry)
(včetněPísnímilosti, ;;hž *. i""táv poatrhovala
četbě.
vydávané
často
patŤitypo několik g".,".a.t k rozšíťené,

BohdanJelínek
/1851-1874/
autor PoYid k.o smutnfch
PÍeděasně zemňe|f souěasník lumírovcti,
a intimní |yriky, poezle
náladové
predlel.šilLá'nil.
a
|áskách, ep|t
,,lásky a upomÍnky...
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Narodil se 2l. 6. 185l v Cholticích u HečmanovaMěstce jako syn
hraběcího komorníka. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové odešel
do Prahy na medicínu. Plicní tuberkulÓza, kterou trpěl od chlapeck:|,chlet,
odvedla ho ze studií, krátce byl poštovnímriňedníkem.Zemie| v rodišti
|9. 5. 1874. Publikoval časopiseckyjiž jako gymnazista koncem 60. Iet,
v Praze patiil do piátelského uměleckéhokroužku, jehožčlenybyli
Jelin.
k v hradeckf spoluŽák A. Jirásek, J. Vrchlick1|',prozaik po"áě1i-p'of.,o,
"
medicíny J. Thomayer, básník a pňekladatel česképoezie
ao nemeiny
G. D rfl a malíii M. Aleš a E. K. Liška. Tito pčátelé
po.',elili J. Vrchlického,
aby z Jelínkova díla, dochovanéhojen v časopisecha rukopisech, počídil
knižní vfbor. Vrchlickjm uspoťádanéSpisy B,
Jelínka ,i,r,m i prozou
(1880) znovu na počátku80. let vyvolaly značnj'ohlas'
Jelínkovobásnickéďlo zčástiodpovídá dobovym vlastnostem ruchovsko
-lumírovské,někdy i májovské tvorby: ve vlastenecké
lyrice, v balad,ách
o zmarněnélásce a kráse, v orientálních a exotick ch látkách, v epice s náměty sociálními a v básnÍch s ději z evropsk]ich osvobozeneckfch bojťr.
Jeho nejvlastnějšídoménouje čistályričnost; v době, která málo pěstovala
intimní lyrickf projev, lezatižen! ani rivahovostí, ani snahou po zobecnění
osobních pocitťr,ani sociálním či jakfmkoli jin1irn protestem, odráží se
Jelínkova kťehká milostná a náladová lyrika znatelně od svého okolí.
Žánrovou obdobu generačrrímá zčásti jen v lyrice
J. Golla (pozdějšího
profesorahistorie) z počátku70. let. Jetínekse sám nazjrval básníliem
,,íásky
a upomínky... Láska je nejčastějším
námětem jeho lyriky: v milostnfch
vyznáních' v kresbě milovanéosoby nebo milostného zážitku,v projevech
erotickétouhy, očekávání,vfčitky, stesku, zklamání. Pojmenovirí
,,upomínka.. se rovněŽ vztahuje k námětovéoblasti - Jellnkova metan"t,olicru
nebo ironická upomínka se obrací jak do minulosti, tak do budoucnosti
v pčedtuše
vlastníhonešťastného
osudu - a jako ,,upomínku..Ize charakterizovat i styl Jelínkova lyrického projevu. Vše je tí8enojakoby s prostolovjm odstupem, kteq odstranípodružnostia dává měkce vystoupiiněkotika
opěrnjm bodťrm,pojmenovan m s velkou risporností vjrazovou a pňitom
se schopnostínavoďt konkrétnísmyslov1idojem barevnosti,tvaru, pot'yu.,.
Náladovost Jelínkovfch veršťr- spjatjlch rj,mem nápaditjm ve zvuku
i formě - do značnémíry spočívátakév hudebnosti pravidetnfch písĎovfch
strof s meloďckjm spádem. V Jelínkověnevelképovídkové
iroze, ouvytte
vyprávějícío smutn ch láskách, se v jiné podobě uplatřuje prio'"ip
'.,pominky..: vyprávěčzpětně pohlížína uzaviené osudy a udrílosti,
lomentuje minulé, již odezněIéděje vzhledem k některémuz jejiěhuyvát1rcn
"eiáí
a dosud piítorrrn]fchčinitelťr.Takto je konstruována povídka o ouit;nském'p Lběhživotníhoztfoskotáníchudéhovysokoškolríka,
nešéastně
zemilovanéhodo citově prázdné vdané Ženy; po.,tdk., označil Vrchlickf
za
J.
unikum soudobéčesképrÓzy.
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František Věnceslav JeŤábek
/L836-18s3/
DramatikzobdobiProzatímnÍhodivadla,autorprvníhočeského
sociá|níhodramatu Služebníksvéhopána.
Narodil se 25. l. 1836 v Sobotce, do gymnázia chodil v Chomutově'
LitoměčiMladé Boleslavi, Praze a Jičíně,od r. 1854 studoval bohoslovív
historie,
profesorem
se
Stal
cích,za d.naroky nato pŤešeldo Prahy na filozofii.
nakonec
školách'
pražskj'ch
stňedních
na
učil
1863
filologie a estetiky; od r.
pět let
a
o
filozofie
doktorát
získal
l8?9
R.
škole.
dívči
Vyšší
na mlstské
prací
pražské
univerzitě
později se bezrispěšně pokusil o habilitaci na
.Star
od
to
a
novirráň,
i
(1883).
Ptrsobil
iako
doba romaitickéhi básnictzli
až
|.
1867
a
v
listech
Národních
v
r.
1861
od
novinách,
r. 1857 v Pražskfqh
Pokroku; r. 1870byl zvolen za poslance zemskéhosněmu
77 ve staročeském
Českéhokrálovswí. Zemiel 3l.3. L893 v Praze.
V mládí psal básně, pozděii se soustiedil téměňvfhradně k dramatické
historickÍmi dramaty, vfrazně|šího ottl1u
tvorbě. zaunaromantickjmi
dďdosáhl až dvouaktovou nrietou nazvanou Veselohra (prem. 1862). v
(L866),
míněni
rsežejného
Cesty
by|y
šíchveselohrách, z nichž neirispěšněiší
p"a"rir" se mo iiž zapojitdo konvenčrríhorámce i satirické šlehy na bystŤe
ldpo"o,ou*é neduhy českéhopolitického a společenskéhoživota. Neipdna Gren.
vÍznamnějšímdítern leňábkovjm se stala hra Služebníksoého
se
zab1ivající
tematikou,
soudobou
se
jeho
drama
vážné
tázo;, ieáine
bezohledností moderniho továmíka. Ječábkova hra pčiveďa
je její vfznam
"ya{á"xto"
sociální námět poprvé na českéieviště, a již v tom
ténto
pŤínosu
jenom
obsahovém
v
nespočívá
os"t
áita
historickf. Hodnota
a v dobové aktuálnosti. I když se v technice hry uplatůují leckteré konvenčníromantické postupy (děiová role náhody, efektní citovost sityací)'
není to na piekáŽku ani psycbologické hloubce a pŤesvědčivéreálnosti
hlavních .otiot,, ani dramatické propracovanosti a vyhrocenosti konfliktu
jeho vykočisťomezi geniálním vynálezcem elektrického suoie Buďlem a
se továrník,
v
níž
scénou,
Hra
vrcho1í
vateleá, továrníkem Dornenkronem.
vyná|ezce,
pÍed
mrtvolou
octne
náhle
nákresy,
Budilovy
kterf privě ukradl
je dí1ove
zastieieného v čelevzboďenfch dělrríkir. SluŽebník svého pána
neizdaŤileiší
za
povaŽovat
je
ho
možno
své době umělecky mimoňáďnéa
tečeskésociálrrí drarna 19. století. Pozdější náwat Ječábktrvk historické
jeho.hru
pňínos,
i
když
podstatnější
drama
pro
české
neznamenal
matice
iiŽ
Syn čta:ěkačili Prusoaéo Čechch rohu 1757 (prem. 1878) soudobá kritika
velmi oceĎovala.

