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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
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epoch. Někdy se potous.eit vystihnout

B

l8

tizo ní je u Bendla častoliterámí paroďe nebo travestie, ktetá -možůuje
postihnout životní bezobsažnost literárních konvqď. Takto píše Benď
v prÓze Formuld,ťna romdtly nebo báserl Písei milosti, kteÉ kdyŽ vyjádčila
zoufalsM nad bolofm' mrt\dm pohleden zboŽĎovanédívky, končídeďkačnímdovětkem ,,Na figuru na mé fajfce... Jako prozatér humorista vyšel
Benď z Rubešovfch humoresek; osobitf vlxaz lachÁzí tam, kde dovede
vyiáďit' iak se vznešenéa citově ideální stfká s banalitou; napi. v povídce
juchty pocházejí všechny hrdinovy trynivé pfedstavy o jeho
Tatínhot41t
lásce a o budoucím životním ridělu z baná|ních trapnfch situací.
Benďovo pťrvodnídílo je roztroušeno po časopisech,zčásti zťrstalo
v rukopisech; svou mladou poezii uspoiádal básnÍk do dvou cy$tt, Zoadlé
rďtžea Pímě' dochovanj'ch rovněž jeg rukopisně. KniŽně za Benďova života
vlš|v pouze jeho pieklady z díla Puškinova; mimo jinéuveď Benď poprvé
do čďtiny Puškinova EzsženaOněgina (1860). Timto piekladen také obo.
batil českÍbásnickf sloh tam, kde hledá odpovídajícívltaz pro pňirozenou,
konverzačď plynulost básnickéďkce.

Václav Beneš TÍebízskÍ
/1849-1884/
A.u.torvlastenecky zanícenfch historickfch prÓz s romantlckfmi
ději a postavami;e|egickyvyprávět o minutém,zvtáště
pobělohorskémpokoňenínároda a o utrpeníprostého|idu.
Podle vsi Tňebíze u Slaného, kde se narodil 27.2. |84g' zvolil si
k svému pňíjmeníBeneš literární pčívlastek.Děd z matčiny strany i otec'
ve9nickf krejčÍ'byli písmáci a vynikajÍcí vyprávěěi mÍstníchpověstí. Probouzeli v něm uŽ od dětství zájern o historii. Vzděláď moHí roďče Tiebízskému poskytnout jen za cenrr velhfch hmotnfch obětÍ. Gymnázium
studoval ve Slaném a v Praze, po absolvovÍfurípražskéhobohostoveckého
gemináŤepťrgobilrok jako kaplan v Litni u Berouna, od r. 1876
v Klecanech
u Prahy. Plicqí choroba se stala pŤíčinouieho piedčasnésmrti 20. 6. 1884
v Mariánslcfch Lázních.
Tňebfuskf psal historické povídky a romány. osobitost jeho historické
pr6zy je dána jeho vjrazně citovjnr vztaherr k národním dějinám, jeho
woucím vlastenectvím a demokratickln son!'šlen{m.MastenecwÍ a deno.
kratismrrs mu prakticky splfvaln protože pňedstavitelem národa mu byly
pčedevšÍm
lidové wstvy. TŤebízskf pohlížína českouhistorii očima svého
soucitu s prostlrni lidmi a spíšeneŽ samotnéděiinné udáIosti líčídÍrsledky
těchto událostí pro život lidu; piipomíná jednak jeho utrpení, jednak jeho
obranné snahy. Látkově čerpá z Palackého Dějin, někdy i z mistnich ko-
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císďskou korunu, rrolce
dobyli jen ''trnovou korunu.. dalšíhoutrpení.
p*"" ,i booo-látku z rozmanitfcb děiinnÝch
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vlády Rudolb II.' pod iejímž zermÍm leskem se taií piedzvěst budoucl
bělohorské katastroff (V ?o&,ečcŤpětilisté rúže,drubá i p-a,n
kartštejnshéhoha,r*?,a). lindy v drobnějších ptízách ožívajístarékronikáÍské
zánebo zprávy o místnícb piíběách z doby josefínskéči z napoleonryy
skfch vál*. VÍele píše'TÍebízskfo roce 1848 a spoiuje ho s hrisitskou
uadicí. VážÍ si hnud, které ie mu dokladem ,,českésity a vytrvaosti
nerimorné.., probuzením ,,sebevědomí lidu... Revoluce byla nutná,
aby se
,,rodili zase Češise srdcem, se ctí a ve hlavě s pamě .. (Pruní ruže).
Právo na v?pouru pť.rfuává Tiebízskf utlačenémua poďženému lidu
vždycky. Y Bluda,ťích,románu z braniborské doby, vysvětlirje zrod prvních
českfch ,,kacif .., hloubajících o rovnosti lidi,
iako bnuti seďakir, kteŤt
se vzepieli zotročování.Několikrát ričastněpÍipominá selskérebelie a
v rotnáně Bludné duše(č. 1879) lÍčÍselsképwstjnt
na Slánsku v 80. letech
18. stoletÍ, vyprovokované hlarmě zvťrlí rnchnosť.
,,Chtěli se vzpňÍmiti,
chtěu bÝti jako lidé s nesmrtelnou dušÍ,a ne
iako němá tvái..... ffká
o svfch brdinech. Zábad
podněcovatel vzpouťy stďec Refunaa, mery
se dá později poanat jako hrabě KoloVrat, odsouzenf pro protihabsLusty
odboj' a kterf zachráněním knížecíhos}ma napomriže k ňešeníkonfliktu
mezi sedláky a wchností, Refundovo dobrodružné vysvobození
rychtáče
Květa z vězení, schťrzkavzboďenc
v tajemné svatolotthardské kotlině,
pronásledovaní poustevníci, kteŤí pomáhají povstalcťrm, jiné
a
takovéto
mrctivy a postavy nesou romantickou osnovu, na nlž je dÍlo fabulačně
budováno. Uvniď tohoto rámce se uplatĚuje i reálaě zpodobená mentďta
venkovsbÍch lidí a věrohodná kresba iednottivfch postav (protikladné
charaktery statečnéhorychtáfe Květa a ieho švagra, mstivďho seďáka
ouÍady, kterého vrchnost dosaď na místo Květovo a od něhož se nakonec
odw.átí i vlastnÍ rodina). V postavě mladého kaplana, kterf jde se
vzbou.
ienci a smrtí zap|atl jejich svobodu, je zobrazen venkovskj, kněz buďtel
z počátkri obrození. I iinÝEi ději.-a postavami (vťrdcepovstání
koštišťáč
Rozhoda, pfipomínající kraiantrm Žit*av piÍklad; katoličtÍvenkované
hlásícÍ k husitskjm pťedkrim jako k lidem svékrve) jsou ďespoĎ naznačeny
9e
myšlenkovéa společensképroudn kterépčipravovďy zrod nové doby.

Božena Benešová
/1873-1936/

|1oza|.čk19rední pÍedstavltetkapsychotoglcképr6zy nazačátku
m:.9|...!: Ve svémporídkovématte zacn|tla trag|cié osudy
m|edfch !idí,st|ctávaiícíchse se světem maloměšiecterril"'.e"t'l
l konYence,c|tovéchudoby a žlvotníprázdnoty a procházejícÍch
bolcctnfm ProGG3cmpoznávánÍa dezi|uzc. Po zkušenostech
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z prvnÍrvětovéválky vyrlsťujc|cjÍkrltika maloměš ÍctvÍ
v hledání Gclty k mravnímu pÍerodujcdince a celéspolcčno*L
Postavy |c|íchrománŮ svádějÍzápas s Ynit'ní ocemě|ostÍ
e indtv|dua||st|ckfmrobectvím a navazujínovélldskévztahy
a soclá|nívazby.

Božena Benďová se narodila 30. 11. |873 v Novém Jiáně v rodině
advokáta. Dětswí a mládi prožila v Napaieďech na Moravském Slovácku;
společenskévTtttvy' v něnž vyrostla
prostňedí mďého města a měšéanské
do
svfch pětaďic*i let álra - vědomě
v
něm
ačkoliv
a od něhož se brzy
ďstancovala, mělo vfznamnou ulohu v ieiím názorovém vÝvoii a později
oďišnÝ zÁžitkovÝoknrh spoiuie Bene
i v ieiím literárním ďte. JinÝ, z.rračné
pod
Radhoštěm, odkud poctutzď oba ieií roďče a kde
šovou s Frenštátem
trávila léto;matka byla ze zdejšíhotkďcovského
pozdějším
věku
i
v
v dětství
rodu, dědeček tu měl textilní ďlnu, byl staÍostou města a staročeskÍm
poslancem. Benešovése dostalo vzděláď běžnéhou měšťanskédívky ieií
áoby: po tŤi rokv navštěvovala vyššíškolu v olomouci, dále se r'zdělávala
uiedníka v Napaieďech.
sarrra. Roku 1896 se provdala za železlnjčn1ho
od mládí psďa verše i povídky, ale publikovat začala pčměrně pozdě:
první prÓzu uveŤeinila r. 1900 v Besedách Času (pod rodnÝm iménen Za.
prora'dnéltetatova;, první knížka její jediná básnická sbfuka Veršeoěrnéi
pro
s R. Svo.
ni
sblÍžení
;t vysta ažl L909. VÝznamnÝm povzbuzením bylo
jejím
prostŤednictvím
se
Radhošti;
L902
na
l
bodovou, s nížse seznámila
Benešová dostala do kontaktu s F. X. Šaldou a s oknrhem kolen něho'
a tím se jí otevŤely nové možnosti pro literární uplatnění. Roku 1908 se
pÍestěhovďa do Prahy, stala se existenčně neávislou a zab|a soustavně
iiterárně pracovat. Pčispivala zejména db Šďdoví'ch časopisŮ, se Svobo.
dovou redigova|a Lipu a konečněiako kritička a fejetonistka spolupracovala
s několika denÍky (Tribuna, Venkov). Do iejíbo života silně zasáhla váIka'
kdy byl odveden lejí sednrráctiletÝ syn a ďouhou dobu byl nezvěsmj'' nď
se po piewatu wátil z italskfch legií. ZemŤela 8. 4. L936 v Praze.
V prozaickém díle Boženy Benešové,kromě dvou rozsáh$ch prací románorrj'ch, které z většíčásti vyplnily druhou, poválečnou etapu jeií worbn
pčevažujísoubory povídek. Některé z nich sahaiÍsvou genezí až do obdobl
mladosti strávené v Napajeďech; srrÍm zp{rsobemkoienÍ však celé její
dílo v tomto období, kdy se utváiel její základní zlcušenostď fond, kdy se
v koďrontaci s maloměstskjm prosďerlím a jeho životnímstylem forrroval
její vztah ke světu..Tato konfrontace, jqímž,.
subjektem jsou u Benešové
vesměs mladí lidé a nejčastějidívky, tvoĚítakétenatickou osu jejího pied.
válečrréhopovídkového díla a zirstává iejím ristiedním tématerr i později'
kdy v souvislosti s autorčinjm názorovjm rrÍvoiem nabfvá nové šíče.
Svou základď podobu dostalo toto téma už v první povIdkové sbirce
BenešovéNedobyt oltězsní (l91o). Hrdinkami těchto prÓz jsou mladé
ženy, bytosti vnitÍně osaměIéa citově ,,zÚÍazeioré,,,které vegetuií a lidsky

