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kterf zpomaluie tempo qrprávění a vtiskuje mu klidnou pl}mulost. Z napěd obou složek rrzniká osobitf t1p novodobé kronikn jejízvana
nespočívá v časovémrozpětí znbrazova ch události, nfbrž v.siri synchronního áběru dění.
..it.gi se Baar proievil iako vfznanrn! malec historie svého kraje
Y
(s F. Tep$m vydal takér. 1909 práci o dějinách Klenčí - Klenčí,
městečho
na Cho&ku) i vynikaiící z'alec ieho folklÓru, kterf ostatně sám také sbíral
a uplatnil ve srn.fchsouborech chodskfch pohádek (Naše pohddfut, |92|;
Chodrképor,fulb, a poh&lky, |922).

František Bartoš
/ L837 -LgO6 /

Filo|og a folklorista' zakladatet moravskéhonárodopisu.
Soustavně se zabfval studiem moravskfch náňečí,
vyaáva| sbÍrky
|idovés|ovesnostia zápisy |idovfch zvykrŮa obňadrt.
Byl synen hostinskěho, naroďl se 16. 5. 1837 v Mladcové, která
ie
dnes součásd Gottwaldova. Vystudoval v olomouci německé gymnázium
a na univerzitě ve VÍrrni Gde byl mi. ákem moravského historiká a jazykovědge A. V. Šeobery) lratinu, ňeetinu a čďtinu. Pťrsobitpak na gy-"a"ir"n
ve Strážnici na Slovácku, v Těšíně a od r. 1869 v Brně. Tam organizoval
českÍkultuÍní životi z jeho podnětu také vaikla českádívčístreá* skota
Vesna. Byl oceůován iako vrmilájící učitel (vzpomíná na něho s vděčrnostt
|an Herben) a část ieho tvorby (iterární a iazykové pŤíručky,vydání děl
českéliteratury a vÍbory z nic'h) souvisí pňímos jeho učitďsk
povoraor-.
zemiel ve svén rodišti ll. 6. 1906.
Bartoš znal iako málokdo pied ním i po něm venkovskj'lid své zeně
a vidá v něn zdtoj hodnot umělech.fch i mravních. Lidovou slovesnost
pokládal za součást n'fu6r|níliteratury. Studovď moravská náiečí
a svou
Dialehtologií motavshpu (2 dily, 1886' 1895) a Dialehtologicbjm slognihent
yyavsklm (19o6) poloál první základy k jeiich vědeckému zko,mání.
7Ái,&^| se o vše, co lid ve svém jazyku stvoňil, o písně, poMdky, číkaďa,
steině iako z-znamenával lidové zrryky, obyčeje a pověry. x"ir'".i
r,a
a ruirod (1883)' Naíe dětí (1888)' Moravskll liď (|8g^ se stal zakladatelem
národopisu. Sebral s pomoci piátel téměi tŤi a pťrltisíce písní
a vydal je ve sbírMd1 iimiž navazoval na sbírky Sušilovy: Nwé ndrodní
písněmorcvskés ruipětal b uxtu zliaděn ni (1882), Kytice
L n rodnich ptmí
rytaxbjch (1890) a Ndrohí písně notavské onotsěnasbírané(Lgoo, tgot).
za iakÍch pŤíležitostía v iakén prosďedí se ta která píseů
zpívá nebo iak yznikta' a ím dochoval cenn l materiál pro pochop.,,i,o'-
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vislosti lidové písně s životním stylem venkova. Lpěl však na zastaraljch
pŤedstavách o její estetické dokona1osti a texty poďe toho upravovď. Vynechával také nebo měnil ta místa, která se mu zdála nemtavná nebo nežádolc1 z vj'chovného hlediska. Pči hudebních ápisech spolupracovď
písní
s Leošem Janáčkem, kterf paďil rovněž k sběratel{rm moravskfch
písttl
roilních
n
strd.nce
hudební
o
studii
a k tietí Bartošově sbírce napsď
sloveslidové
znalosti
šíŤení
Bartoš
pozoÍnost
věnoval
Zv|áštn1
moraaskltch.
nosti mizi mládeŽí; té je určenasbírka pohádek, iíkadel, písnía Mdanek
Kytice z lidorlého b snictva (1903), často vydávaná s Kašparovjmi ilustracemi.

Václav ČeněkBendl (StránickÝ)
/L832-L870/
Bohémskf spisovatel z |et bachovskéabsolutistické reakce. Bírník
milostnémelancholie,švětobotua provokuiícíironie' autor
humoristickfch prací veršem l prÓzou, pÍekladatel Puškinovypoezie.
Syn nižšího!riiedníka, naroďl se v Tumově vL. |o. 1832. Za studií
vystŤídalněkolik ristavtr (v Praze, Jiďrně, Litoměiicích), stuďa na Akade*i"te.gymnáziuvPrazeukončilbezmaturity.VPrazeredigoval(1848
poaž 1852) študentskérukopisné časopisy, v nich uvďeiůoval také své
zapÍiležitostnÝch
z
živ
bobémsky
pwotiny.
Byl
měmě vyzrálé básnické
měsurá'i, z podpor, z literárních honoráŤtr. Za jebo redakčníričasti vyšly
v JičÍně4 svazky hunotistického &eni Rachejtle. Poďlď se na politickfc'h
konspirativních akcích J. V. Friče a byl také pŤispěvatďem ieho sborníku
uaa-Niota. Paďil mezi neibližšípiátele B. Němcové a v písemnémsry}nr
s ní ztrstď, i když ho nemožnost existenčoě zakotvit donutila vstoupit do
českobudějovickéhosemináŤe (1856). S koncem kněžskÍch studií (1860)
zhruba končíi jeho spisovatelství. K.aplanovď pak v Klatovech, Mirovicích
a ve Vollmi. Tam zemiel 27.6. L87OBenďova poezie je pŤíznačojmďlem pťechodné,hotidobí, doznívá v ní
starší,pŤedb}eznov!, styl a formy.(ohlasy, sentimentální lyrika' deklamo.
vánky, proslovy) a projevuje se vní iiž takévÍvoiově nové básnické vidční
tu",ouáoí. Benďovy básně vyrrŽívaiífolklÓrni písně české,ruské' iibo.
"slovanské, litevské pro vyjádčeníosobďbo smutku z marné nebo aazené
lásky a iakobv v pÍedznamenání mladé Nerudovy rozerÝanosti ozvou se
v nich proievy světobolu, vnitšnÍho nesouladu, trpké tÓny osamocení.
jinÝch
Melancholická, světobolná a milosmě elegická nota iedněch básní ie v
vystňídánaironií i sebeironií, cynick,m pÓzovánim na konto láďry a iddtťl'
projevem provokativně ležérníma odpatetizovanjn. ProstŤedken odpate-
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tizováď je u Bendla častoliterární paroďe nebo travestie, lterá r,m9!fiui6
.hnout
pog
ávotní bezobsažnost literárních konvencí. Takto pÍšeBenď
v pt6ze Formuldť na rotttdnynebo báserl Píseř milosti, ttera když vyjádŤila
zoufďsM nad bolnjm, mrt\dm pohledem zboŽĎovanéďvky, konét deďkačnímdovětken ,,Na figuru na mé fajfce... Jako prozatér humorista vyšel
Benď z Rubešovjch humoresek; osobitj' vlraz aacház1 tam, kde dovede
vyjádÍit' jak se vznešenéa citově ideátní stfká s banďtou; napŤ.v povídce
TatInkotljt juehty pocbázejí všechny hrdinovy trfznivé pŤedstavy o jeho
lásce a o budoucÍm živo . ín ridělu z banálních trapnfch situací.
Benďovo pťrvodnÍdílo je roztroušeno po časopisech, zčásti zťrstalo
v rukopisech; svou mladou poezii uspoiádal básník do dvou cyk|ťt,Zvadté
rú,že
a Pímě' dochovanj'ch rovněž jer,rrukopisně. Knižně za Benďova života
v.ršIvp9uze jebo pieklady z dfla Puškinova; rnimo ji:néuveď Benď poprvé
do češtinyPuškinova Evžena oněgina (1860). TÍmto pŤekladem tate obohatil českfbásnickf sloh tam, kde hledá odpovídajícívjtaz pro pfirozenou,
konverzačníplynulost básnické ďkce.

Václav Beneš TÍebízskÍ
/t849-1884/
A-utor vlastenecky zanícenfch historickfch prÓz s romantickfml
ději a postavami;elegicky vyprávě|o minutém,zvtáště
pobělohorskémpokoňenínároda a o utrpeníprostéhottdu.
Podle vsi TÍebíze u Slaného, kde se narodil 27,2. L84g, zvolil si
k svému pÍíimeníBeneš literární píívlastek. Děd z matčiny strany i otec,
y.9"i9\Ý krejčí'byli písmáci a vynikajícÍvyprávěči místnÍcl pověští.Probouzeli v něm už od dětství zájwt o historii. Vzděláď mohli roďče TŤebízskému poskytnout jen za cenu velkfch hmotnfch obětí. Gymnázium
studoval ve Slaném a v Praze, po absolvováď pražskéhobohosloveckého
seoináÍe pťrsobilrok jako kaplan v Litni u Berouna, od r. 1876 v Klecanech
u Prahy. Plicqí cboroba se stala piíčinou jeho pŤedčasnésmrti 20. 6. 1884
v JMariánshfch IÁznic}..
T ebízslcf psal historické povídky a romány. osobitost jeho historické
ptÓzy je dána jeho vjrazně citovjrm vztahen ft &kgÍ|ním dějinám, jeho
woucím vlastenecn.ím a demokratickfm sm!'šlením.Mastenecnlí a denokratismrrs mu prakticky sgljvaln protože pťedstavitelen národa mu byly
pčedevšÍm
lidové wstvy. TŤebÍzskfpohlížína českouhistorii očimasvdho
soucitu s prost mi firrrni a spíšenež samotnéděiinné události líá dtrsledky
těchto událostÍ pro ávot lidu; pňipomíná iednak jeho utrpení,
iedrrak iebo
obranné snahy. Látkově čerpá z Pďackého Děiin, někdyi z mistnich ko-
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a v pamětech. HistoricM
nik, ze ápisú ve farních a městskfch archÍvech
rámcem
nebo
bodY
ieho prÓz. Dďeko blíže
fakta isou však ien opěrnÝmi
romanticky poiatému
k
má
skutečnosti
áeii""e
reprodulci
,,.z ť ue*e
V jeho ďlech se
fantaziil
lidovou
ourLu a k povÉsti stvoiené
oy,Áe."
starci' ktďí
zkušeď
a
noudčí
postav:
tyÍ'y
''i"""ir v obměnách ava zauaani
dtvky'
a
nevinné
ieiichž
národa,
p"met
svědomí
ztělesĎovali
iako by -zi'"iv
"
a utrpení v národní
nespravedlnost
kÍiváy,
'y-uolizuit
-st"i*ivp"o't
. l'i'ár.'i.l
iě"hto postav' některé |iné schematické prvky
;.
*i"
(napÍ.opatuiicísemotivtaiemství,šablonorlitěsestrojovanéscényapod.)
ptÓzu, jež byla ve své době
a neměnnj, citovf patos vzáaluií Tňebtzského
vkusu.
populární, dnešnímučtenáňskému
velmi
-poďe toho, do iaké
šve.povidty iadil Tiebízskf do kniŽních souborir
a vydáváno
počádáno
ďlo
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takto
a
ieho
situovány,
bistoricié doby isou
zobrazuie
rictou
s
kalicha
V čerzldncích
i p"'áqi. v po'.rata.n
uvádí na
"".o.,bo*
Žižku
Husa,
mladého
a
Štítného
Husova pňedchtrdce tntitte",
(Na staoech).
panswem
s
sráŽkách
ve
zemanťr
a..tnyÁ
ástupce
,"to'iďo
souuorVzďfi-katichasnmu;eobrazyzrÍ:zr'fchetaph.usitskéhobnutí
azdúrazĎuje*o-"',.ynárodněalidověobranné;největšísympatiepatÍí
á neštěstípro
táborťrm. Rozklad a porážku husitství pokládá Tčebízskf
a také hrobem
národ, Lipany jsou áu ,,broben první českélidovlády..
nfuodrt jednory.
-době. Námětem
Ň";"eisr eesiaiu Tiebízskéhoie věnována pobělohorské
krutosti ďicetileté
soubor
tento
prací
isou
mimo
iady
elegiíi
notztot,o,,n,i,,h
vojsk, drancovánl
uátv, *"av i.aoottiu"t'l rodin, nájezdy žoldnéňskfch
exulantÍt.
tragickj,riděl
protiÍeformace,
metody
země cizlšlechtou, násilné
TiebízskfpŤirovnáváČechytéaouvteKalváriiposetékríži,naděiičerpá
prla"dt'odvahy a statečnosti(Tomď Dntultn).
át'íJ.v 'i'a"bost lidu
" irlavně r9dnÝ.ďfskf
krai, alc téžP-raha' KáÍl"bliis.e'l jeho žďozpÉvu"|e
potlidhu (1882). lman
Leoohradechou
umtstt|
tarn
Klecan.
stejn a okolí
Haranta z Po|žic
Kryštofa
Věirovec, někdeiší prtrvodce popraveného
Harantova neteŤ'
osiielá
schovanka,
a věmf stražce ieho pama*v, iJho
taiícně. vrátí
vlivem
Větrovcovjm
se
d""Í
oap"oit,
i rr"'an.t'u .yn,
i mstitelern
věc
za
českou
k otcově uir" a vě ovno**.ur '" 'iáuá bojormíkerr
osudech
prÓzy.
V
ieiich
Tiebízského
postavám
jeho smrti, patŤík.vpi"tynároda.
celého
riděl
se
zrcaďí
kraiem,
prinnaty
se
a u pon,omach, které
tieba
ien
Balbíno1a,
vÝhied do lepší budoucnosti nese s sebou postava
poukazuje
(č.
1879)
koruna
epizodická a letmo naznačená. Román Trnooá
uamravnitozporyčeskfchkatolíkťr,kteiísloužÍvcísďskémvojsku'ana
wcholí bratro.
neméně palčivou oteztu orulantŮr ve švédskéarmádě. Děi
HabsburkÍtm
zachovali
wažednÍm bojem, po němž si ti, kteŤívítězstvím
a národu
sobě
že
to,
i
situace
tragiku
císďskou korunu, rro}ce uvědomují
utrpeď.
dalšího
dobyli ien ''tÍnovou korunu..
děiinnÝch
ostatní TŤebízskďo p*"" 'i berou látku z rozmanitÝch
napÍ. za
dobg
charakter
celkovf
epoch. Někdy se potous.eit vystihnout

