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JanJindŤich Marek
/ t803-1853/

Preromantickf básník rozcit!ivětého smutku,,,tětkomyslnosti...
|ako autor historickfch prÓz nrěl smys! i pro vzrušené, efektní děje,
i pro vyjád}ení vnějškovfch rysri dobové atmosféry.

Naroďl se 4. ll. t803 v Liblíně. Otec, povoláním učitel, pedantsky
určoval životní dráhu snivého, povahově měkkého syna: plzerlskérrru
gymnazistovi spálil básně piipravené k tisku, filozofa piiměl studovat
bohosloví (v Praze). Mladému seminaristovi se nezdďil rimysl vystoupit
ze semináŤe a uprchnout do Ameriky. R. 1826 byl vysvěcen na kněze a jako
kaplan a fatáÍ pťrsobil na několika místech rodného Plzeůska, naposledy
v Kralovicích. Tam zemčel 3. ll. 1853.

Uživatspisovatelského pseudonymu Jan z Hvězdy. Sbírku Básně (|823)
pňipsal ,,druhdy mistru svému laskavému.., plzeĎskému profesoru a národ.
nímu buďteli J. v. Seďáčkovi. Z většiny Markovfch lyrickfch básnl,
psan] ch se vzácnjrn smyslem pro zvukové hodnoty verše, vnne rozcitlivělÝ
smutek, hibitovní motivy navozují pčedstavy loučení, opuštěnosti, ne-
náwatnj'ch zttát, a vše to se sbíhá v tklivf pocit životní m'rrnosti, hledající
rilevu ve smni. Jako baladik psal Marek hrťrzostrašné pŤíběhy o rikladech,
prokletích' pomstách, situované do pusté a děsivé piírody (Anjekkd
hora; Umrlčl oěnec), v jeho romancích se uplatnily také látky z historie
a z českj,ch pověstí (Horymír ts sĚoĚ). Jeho pozděiší vlastenecké a společen-
ské písně byly často zhudebůovány (na text Písně české složil kantátu ieště
i B. Smetana).

Markova elegická nota ,,těžkomyslnosti.. obohatila poezii českého prc-
romantismu a s preromantickÍm risilím o básnickou prÓzu souvisely i Mar-
kovy sentimentální povídky vydané v souboru Konzlalinkyt (|824' |828),
většinou milostné pííběhy z ,,rytíčského.. prostčeď nebo z časově neurčité
minulosti. Povídky ve vlastním smyslu historické psal Marek ve t!0. letech.
Pťíklad V. Scotta jej veď k vážnému pokusu věrohodně navoďt zvláštní
historickou atmosféru; doÝedně pčitom uplatnil, co mu mohlo poskytnout
studium pramenri. obdobně iako J. K. Tyl a P. Chocholoušek hledal
v dějinách náměty, iimiž by se jeho historická prÓza naléhavě obracela
k české pňítomnosti, k jejímu napětÍ a sporťrrr; politicklm ideálem konzer-
vativního Marka bylo stiedocestí, na němž by se v zájmu náror|ní jednoty
všichni sešli. Povídka z časťr ličího Poděbradského Jarohněo z Hrddku
(1843) zachycuje události z boďlivé dobn kdy země bez krále je zÚ[tá',a
politicklmi a náboženskjmi zápasy. Se zjevnfmi sympatiemi líčí liŤltro
z Poděbrad jako panovníka pevné rukn kterrjl náboženské zťetele podrobuie
politicklm cílťrm, usiluje o piekonání vnitÍních rozbrojťr, uvádí mladistvého
Laďslava na českf trťrn, a když je sám po ieho smrti zvolenkrálegr, obnovu-

ie všude poŤádek a upevůuje mír. V titulním hrdinovi povídky je zobrazen
ideální statečnÝ rytíň; k této postavě a k osudiun dalších smyšlenj'ch hrďnit
se pŤipínají dobrodružné děje, záměny osob, tajuplné scény v lidomorně,
na bojišti v noci po bitvě, v troskách kostela apod. Povídka Mastičkdž
(1845) z doby panování Jindňicha Korutanského kresli rozpory mezi šlech-
tou, měšťanstvem a lidem, které pčekonává společné risilí zbavit zenri ne-
dirstojného panovníka a uvést na českjl trťrn manŽela Elišky Pňemyslovny.
V Mastičkáii i v Jarohněvovi z Hrádku má vzájemné navazováni několik
individuá|lních piíběhtr a spojení těchto piíběhťr s ději historickjmi podobu
mozaikové skladby, kterou - jak napsal J. K. Tyl - sestavila,,umělá sice,
ale trochu kvapná ruka, pozor nedávaiíc, zda|iž i nejmenší kousek veďe
kousku dobče položí...

Rudolf Mayer
/  L837 -1866 /

PĚedčasně zemÍelf básník družiny máiové. Psa| melancho|ickou
poezii vyjad}ující zklamání, milostnf smutek, osamocení. Do jeho
reÍtexívních a epickfch básnÍ s!|ně pronika|y náměty sociá|ní kÍivdy.

Naroďl se 13. 10. 1837 na Nové Hospodě u Skránčic, která leží pÍi
silnici z Klatov do Horažďovic. Gymnááum navštěvovď v Klatovech,
v městě probouze|ícím se tehdy k čilému národnímu a kulturnímu životu.
Práva začal studovat ve Vídni, kam byl roďnou po maturitě poslán' odjel
však odtamtud brzy do Prahy (1857), Živil se pii pokračujícich studiích
kondicemi a koncipientstvím (v Praze, ve Strakonicích, v Pňíbrami) a krátce
pťrsobil jako vychovatet v Žirei u Dvora Králové. V Praze se také sešel se
spisovateli právě se ustavující básnické skupiny, vystupoval s nimi literárně
a ve společném duchu národním a liberálním se ričastnil v 60. letech rovněŽ
života veiejného. Práva dokončil už s vážně narušen1im zdravím a brzy po
doktorátu zemčel na tuberkulÓzu v Loučimi u Klatov 12. 8. 1865.

Ještě pňed piíchodem do Prahy psal Mayer verše, iaké psali v té době
nastupující mladí básníci: zeiména nešéastn1f zážitek milostnf a smutek
z nesouladu snťr a skutečnosti byly podnětem k hočklm liyahám o životě.
Sám však uveiejďl pouze mďou část sqi'ch básní. Poprvé se píedstavil
v alrnanachu Mái (1858) a bned se vjrazně pňihlásil k traďci poezie Má-
chovy. Napiíklad báseĚ Věčttost lÍčÍ scénu, v níž se za ďvoké bouie moďí
matka v rizkosti nad vinou a věčnÍm trestelÍr, až blesk pňinese ií a dítěti
smrt a zároveĎ boží rozhiešení. ostatní |eho publikované cykly lyrickfcb
písď, jako by|y Znělky nočnl, Písně o bouži, Nešťastné pÍítelkyni, sbližovaly
ho pocitem zklamánt a rozervanosti, to iest neuspokojenosti mladfch naděií'
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zeiména s Nerudou. Srdce zasďené klamem a bolestí, trápící se životeur
jako tajemství'n, tesklivé plynoucírrr časem hledá a la|ézá utišenl' když se
srovnává s velkjm ,,bolert.. pňírodním (krajinou ieho veršťr byla Šumava).
Zfuovel byly Mayerovy zádumčivé motivy samoty a rozčarování z ÍBtav-
ních a společenskj'ch konvencí provázeny vj'zvami ke společenské a národnt
aktivitě. ozwa|y se v jeho pčíležitostn:|'ch básnickfch proslovech, prokmi-
távaly ieho reflexemi a byly ztělesůovány v pokusech o alegoricky a hrdinsky
poiaté básnické povídky.

V Mayerově tvorbě se rovněž objevovaly motivy ze soudobého života
společenského, napč. v prozaickém piiběhu nešťastné lásky (arabeska
Kaprice osudu). V básni V poledne (č. 186'2) jsou konkrétní sociální a mravní
rozpory vyjáďeny reálnjm v'jevem ze života spojenjm s rivahov1imi pasá-
Žemi. V ponrrrém prostňedí kotelny se rozvíjí monolog topiče; viď proti-
klad blahobytu svého ,,pána.. a zbídačelého ridělu vlastního, poznamenané-
ho navíc smrtí ďtěte a žerry' cítí trpkost, vL, že má právě svého pána v moci,
protoŽe by mohl zpťrsobit v1ibuch ohromného kotle, ví rovněž, Že se proti
bohatlu probouzí i ,,chátra.. a Že roste její hněv, ale uvědomuje si nakonec,
že ,,Ae všech to vykoupení' jednoho tyrana-li v světě není.., a od osobn|
pomsty ustupuje; jeho hrozba ovšem zťrstává.

Josef Merhaut
/ t863-1907 /

Žurnalista a prozaik, ieden z vrldčích pÍedstavite|ri moravské
literatury na konci minu|ého století. Vynik| sociálně souc|tnfmi
a obžalobnfmi povídkami z brněnského prostÍedí, v nichž
impresionistická náladovost s dobovfm zabarvením naturalistickfm
a zčásti též symbolistickfm pÍekonává mora|izující rea|ismus
staršího typu.

Josef Merhaut se naroďl 13. l0. 1863 ve Švabíně u Zbiroha. V raném
dětství ztratil matku; vyr'ťrstď ve skromn1fch poměrecb u pňíbuznfch ve
Zďicích. Poznal tíseĎ chudoby i na studiích v Praze, nejprve na gymnáziu,
potom na univerzitě, kterou brzy opustil, aby se samostatně živil jako
žurnalista. od r. 1885 aŽ do konce života pťrsobil v redakci brněnského listu
Moravská orlice. Osvědčil se zde jako divadelnÍ kÍitik spjatf s rozvojem
brněnského Národního divadla, a|e též jako fejetonista a pňíležitostn!'
básník. ZemÍe]. v Brně 5. 9. 1907.

Jako zraljl autor se pčedstavil Merhaut soubory povídek a prozaickfch
črt' jež vyšly v první polovině 90. let: Povídky (1890), Had a jiné poaídky
(1892). Jen okrajově se v nich mihnou motivy z rodného Berounska (napť.

v piÍběhu svedené a opuštěné dělnice od vápennj'ch pec| Bedra nebo v po-

vtáce Mladé město o poblouznilém, svodťr'n města propadajícím, nakonec

však zachráněném seďákovi Jirá'kovi). Jinak nás scenérie Merhautovfch
prÓz pienáší většinou do prosďedí Brna, které se od 80. let minulého století

stává velkjm prumyslovjm městem a v němŽ se v dfrsledku tohoto procesu

hromadí konflikty národní, sociábrí i mravní. Merhaut je vidí pod zvláštnIm

zornjm rihlem. Je piitahován lidskfmi osudy nějak piedurčenj'mi k neštěstí,

ať danÝm sociálním zaÍazenim, ať zděděnfmi vlastnostmi a pudovlmi

sklony- Vedle drobnfch, drastick mi konrasty pointovan!'ch vfjevtt

z ulice' chudého piíbytku, hospody nebo tovfuenské dílny' pŤipomínaiící

mučírnu, v nichž nám pňedvádí šeď a kal, pustotu a hrťrzu města' často

s vášnivou, ale téŽ sentimentální jeho obžalobou (napň. Kroaoll chléb),

pokouší se Merhaut o větší povídky g 51|gílní postavou a piíběhem, jirni|

chce soustieděněji proniknout do zvoleného prostiedí. Osobité umělecké

sklony jej piedurčují k tomu, aby i v těchto rozlehlejšich skladbách věnoval

hlavní pozornost smyslově syté malbě jednotlivÝch situací, líčení zevnějšku'

a zejména pak dojmir, pocittr a nálad, v nichŽ si jeho postavy pčevážně uvě-

domují okolnt svět. Stavy opojení a nejasné touhy nebo zase tísně, bolesti

a zorrfalství zde nabjvají nenadále symbolického smyslu, pčediímaií budou-

cí události a pčedurčují iednání postav v nich.
F31áln{ poieti utrpení a z|a v tidském životě (Vrahl) se u Merhauta

postupně proměĎuje ve viděni reálnější, sociátně zdtrvodněnější. Tak je

Lmo n"pr. v povídce řÍad. Senzitivní, byť powchní venkovská ďvka Karo-

lína Kopčivová pčichází do města sloužit. NepŤived1a ii k tomu hmotná

nouze' ďe neklid a blá.lrorrÍ sen o štěstí, kterj' nutně musí b t a také ie
rozdrcen twdou skutečností. Karolínin osud - pád do osidel prohnaného

lokaje Krále - je zpečetěn hned na počátku pňíběhu. Zvraty děie a kon-

flikty postav isou v něm poměÍně chudé. PŤebohatá je zato škála pocittt'

iimii prochází Karolfura od svého poblouznění až ke zttáté pos1ední iluze,

od tclé sffasti oklamaného romantického snu ke skutečné bolesti člověka

všemi opuštěného a volícího smÍt. Na této strastiplné cestě se Karolíně

otvírá piavda Života, netušená cizota a lhostejnost lidí hnanfch ien svjm

sobectvím a chtivostí, a stejně nepťedvídané záblesky lidskosti' které

Karolfura objevuje v okamžicích spiíznění s bytostmi.odstrčen:imi a pošla-

pan mi, v setkáni s rnnohohlasou bídou, jíž ptocházi. - Pii vší historické

lo''i'emo'ti svého pobledu (na Život zněmčilého panstva' na pĚizpfrsobivé

maloměšťáctví, na rostoucí proletarizaci celfch sociálních vrstev) pronikl

zde Merhaut k polohám obecně lidsk1im, podal víc neŽ ien utrŽkovitj,'

naturalistickj'dokument a víc než jen moralizující srovnání včerejšího zdra-

vého venkova se současnou zkaŽeností města.
V datší sbírce povídek Černti pole (1897) sílí motivy mravní obrody iedin-

ce v obětování se druhému v lásce (Bahnitti luka) nebo v rozhodnutí pro

nadosobnírikol,prospolečnfboj(Piseůprtice).T5'todošíieserozbíhající
,,brněnské obrazy.. a tím spíše pozděiší pokusy o román (Andělskti son ta




