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vlády Rudolb II.' pod iejímž zermÍm leskem se taií piedzvěst budoucl
bělohorské katastroff (V ?o&,ečcŤ pětilisté rúže, drubá i p-a,n kartštejn-
shého ha,r*?,a). lindy v drobnějších ptízách ožívají staré kronikáÍské zá-
ryy nebo zprávy o místnícb piíběách z doby josefínské či z napoleon-
skfch vál*. VÍele píše'TÍebízskf o roce 1848 a spoiuje ho s hrisitskou
uadicí. VážÍ si hnud, které ie mu dokladem ,,české sity a vytrvaosti ne-
rimorné.., probuzením ,,sebevědomí lidu... Revoluce byla nutná, aby se
,,rodili zase Češi se srdcem, se ctí a ve hlavě s pamě .. (Pruní ruže).

Právo na v?pouru pť.rfuává Tiebízskf utlačenému a 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 ričastně pÍipominá selské rebelie a v ro-tnáně Bludné duše (č. 1879) lÍčÍ selské pwstjnt 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 knížecího s}ma napomriže k ňešení konfliktu
mezi sedláky a wchností, Refundovo dobrodružné vysvobození rychtáčeKvěta z vězení, schťrzka vzboďenc v tajemné svatolotthardské kotlině,
pronásledovaní poustevníci, kteŤí pomáhají povstalcťrm, a jiné takovéto
mrctivy a postavy nesou romantickou osnovu, na nlž je dÍlo fabulačně bu-
dováno. Uvniď tohoto rámce se uplatĚuje i reálaě zpodobená mentďta
venkovsbÍch lidí a věrohodná kresba iednottivfch postav (protikladné
charaktery statečného rychtáfe 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 (vťrdce povstání koštišťáč
Rozhoda, pfipomínající kraiantrm Žit*av piÍklad; katoličtÍ venkované hlá-
sícÍ 9e k husitskjm pťedkrim jako k lidem své krve) jsou ďespoĎ naznačeny
myšlenkové a společenské proudn které pčipravovďy zrod nové doby.

Božena Benešová
/1873-1936/

|1oza|.čk1 9rední pÍedstavltetka psychotoglcké pr6zy nazačátku
m:.9|...!: Ve svém porídkovém atte zacn|tla trag|cié osudy
m|edfch !idí, st|ctávaiících se se světem maloměšiecterril"'.e"t'l
l konYence, c|tové chudoby a žlvotní prázdnoty a procházejícÍch
bolcctnfm ProGG3cm poznávánÍ a dezi|uzc. Po zkušenostech

z prvnÍ rvětové války vyrlsťujc |cjÍ krltika maloměš ÍctvÍ
v hledání Gclty k mravnímu pÍerodu jcdince a celé spolcčno*L
Postavy |c|ích románŮ svádějÍ zápas s Ynit'ní ocemě|ostÍ
e indtv|dua||st|ckfm robectvím a navazují nové lldské vztahy
a soclá|ní vazby.

Božena Benďová se narodila 30. 11. |873 v Novém Jiáně v rodině

advokáta. Dětswí a mládi prožila v Napaieďech na Moravském Slovácku;
prostňedí mďého města a měšéanské společenské vTtttvy' v něnž vyrostla

a od něhož se brzy - ačkoliv v něm do svfch pětaďic*i let álra - vědomě

ďstancovala, mělo vfznamnou ulohu v ieiím názorovém vÝvoii a později

i v ieiím literárním ďte. JinÝ, z.rračné oďišnÝ zÁžitkovÝ oknrh spoiuie Bene

šovou s Frenštátem pod Radhoštěm, odkud poctutzď oba ieií roďče a kde

v dětství i v pozdějším věku trávila léto; matka byla ze zdejšího tkďcovského

rodu, dědeček tu měl textilní ďlnu, byl staÍostou města a staročeskÍm
poslancem. Benešové se dostalo vzděláď běžného u měšťanské dívky ieií
áoby: po tŤi rokv navštěvovala vyšší školu v olomouci, dále se r'zdělávala
sarrra. Roku 1896 se provdala za železlnjčn1ho uiedníka v Napaieďech.
od mládí psďa verše i povídky, ale publikovat začala pčměrně pozdě:
první prÓzu uveŤeinila r. 1900 v Besedách Času (pod rodnÝm iménen Za.

ltetatova;, první knížka - její jediná básnická sbfuka Verše oěrné i prora'dné -

;t vysta ažl L909. VÝznamnÝm povzbuzením bylo pro ni sblÍžení s R. Svo.
bodovou, s níž se seznámila l L902 na Radhošti; jejím prostŤednictvím se
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 konečně iako 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 romá-
norrj'ch, které z větší části vyplnily druhou, poválečnou etapu jeií worbn
pčevažují soubory povídek. Některé z nich sahaiÍ svou genezí až do obdobl
mladosti strávené v Napajeďech; srrÍm zp{rsobem koienÍ však celé její

dílo v tomto období, kdy se utváiel její základní zlcušenostď fond, kdy se
v koďrontaci s maloměstskjm prosďerlím a jeho životním stylem forrroval
její vztah ke světu..Tato konfrontace, jqímž,. subjektem jsou u Benešové
vesměs mladí lidé a nejčastěji dívky, tvoĚí také tenatickou osu jejího pied.
válečrrého povídkového 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
Benešové Nedobyt oltězsní (l91o). Hrdinkami těchto prÓz jsou mladé
ženy, bytosti vnitÍně osaměIé a citově ,,zÚÍazeioré,,, které vegetuií a lidsky
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vHdy Rudolfa II., pod ieiímž 26ya1- leskem se tajÍ piedzvěst budouc'
bělohorské katastro$ (V podoeěer Ntilisté r,úže, d'ohá i p*u,p kartštejn-
shého haorana). Jindy v drobněiších ptízách oŽívají staré kronikáiské zá-
ryy nebo zprávy o místnÍch pŤtbězích z doby josefínské či z napoleon-
skfch válek. Viele píše'Tňebízskf o roce 1848 a spojuie ho s hrisitskou
traďcÍ. Váží si hnutí, které ie mu dokladem ,,české sily a vytrvalosti ne-
timomé.., probuzenim ,,sebevědomí lidu... Revoluce byla nutná, aby se
,,rodili zase Češi se srdcem, se ctí a ve hlavě s pamětí.. (První r. že).

Právo na vzpouru pÍizaává TŤebízskf utlačenému a poníŽenému lidu
vždycky. Y Bludažích,románu z braniborské dobn vysvětíuje zrod prvních
česlcfch ,,kacíčťl.., hloubajících o rovnosti lidí, iako hnuti seďakir, kteÍi
se vzepÍeli zotročování. Několikrát ričastně pňipomíná selské rebelie a v ro-
máně Bludné duše (č. 1879) líčÍ selské povstání na Slánsku v 80. letech
18. stoletÍ, vyprovokované hlavně zvťrlÍ wchnosti. ,,Chtěli se vzpňímiti,
chtěli bjti iako lidé s nesmrtelnou duší, a ne jako němá wái..'.. číká
o svj'ch hrdinech. 7ÁbadÚÝ podněcovatel vzpoury stďec Refunaa, rcer.y
se dá pozděii poznat iako hrabě Kolovrat, odsouzen pro protihabslurskf
odboj' a kter.f zachráněním knížecího syna napomriže k Ťešení koníikru
mezi sedláky a wchnosd, Refundovo dobrodružné vysvobození rychtáÍeKvěta z vězení, schťrzka vzboďencri v tajemné svatogotthardské í<otlině,
pronásledovaní poustevníci, ktečí pomáhají povstalcrrm, a iiné takovéto
motivy a postavy nesou romantickou osnovu, na nLž je dílo fabulačně bu-
dováno. Uvnitč tohoto rámce se uplatĎuje i reálně zpodobená mentalita
venkovskfch liď a věrohodná kresba iednottivfch po,t"o 1p.otikladnécbaraktery statečného rycbtáie Květa a jeho švagri mstivJho seďáka
ouňadn kterého wchnost dosaď na mÍsto Květovo a od něhoŽ se nakonec
odvrátí i vlastnÍ jgílin4). V postavě mladého kaplana, kterf jde se vzbou.
Ťenci a smrtí zap|atl' iejich svobodu, ie zobrazen venkovslcf kněz buditel
1p9čátk'i obrozeď. I iinÝmi ději.'a postavami (vťrdce povstání koštišťáŤ
Rozhoda' pčipomírraiící krajanťm Žit*tlv pŤíklad; katoličtí venkované hlá-
sícÍ se k husitskjm pÍedkťrm jako k lidem své krve) jsou ďesporl naznačeny
myšlenkové a společenské proudn které pÍipravovaly zrod nové doby.

Božena Benešová
/  187 3-Ls36 /

!1oza|-čk1 nÍednÍ pňedstavitetke psychotog|cké prÓzy na zaěátku
D:.!9lÍ!: Ve svém porÍdkovém áttl zactltlla trag|cié osudy
m|adfch |idí, stlctávajících se se světem maloměšiacrerrii"'.n"t'r
a konvence, c|tové chudoby a životní prázdnoty a procházejícÍch
bolcstnfm ProGGsGm poznávání a dezituze. Po zkušenortech

z prvnÍ rvtÉové vá|ky vyÚsťuje |ejÍ krltika meloměštáctví
v hledánÍ Gcaty k mravnímu pŤerodu jedince e celé spolcčnostl
Postavy |c|Ích románů svádějí zápas s vnit nÍ osamělortÍ
a ind|v|duat|sttckfm sobectvím a navazují nové l|dské vztahy
a soclátnÍ vazby.

Božena Benešová se narodila 30. 1l. L873 v Novém Jičíně v rodině

advokáta. DětsM a mláď prožila v Napajeďech na Moravském Slovácku;
prosďedí malého města a měšéanské společenské vrstvy' v němž vyrostla

a od něhož se brzy - ačkoliv v něm do svfch pětatiiceti let žila - vědomě

ďstancovala, mělo vj'znamnou ulohu v jeiím názorovén vfvoji a pozděii

i v ieiím literáÍním ďle. JinÝ, značně oďišnf zÁžitkovÝ okruh spojuje Bene.

šovou s Frenštátem pod Radhoštěm, odkud pocházeli oba iejí rodiče a kde

v dětství i v pozdějším věku trávila léto; matta byla ze zdeišího tkalcovského
rodu, dědeček tu měl textilní dí1nu, byl staÍostou Eěsta a staročeskfm
poslancem. Benešové se dostďo vzdětání běžného u měšťanské ďvky ieií
doby: po tŤi roky navštěvovala vyšší školu v Olomouci, dále se vzdělávďa
sama. Roku 1896 se provdala za železničního uÍedníka v Napajeďech.
od mládí psala verše i povídky, ale publikovat začá|a pčměrně pozdě:
první prÓzu uvečejnila r. 1900 v Besedách Č,asu (pod rodnÍm jaénem7-a.

pletalova), první knížka - ieií jediná básnická sbltka Verše oěrné i prordtté -

ií ovsl" ažt. |9;o9. VÝznamnÍm povzbuzením bylo pro ni sblížení s R. Svo-
bodovou, s níž se seznámila r. |902 na Radhošti; jeiím prostÍednictvím se
Benešová dostala do kontaktu s F. X. Šaldou a s oknrhen kolem něho'
a tím se ií oteviely nové moŽnosti pro literární uplatnění. Roku 1908 se
piestěhovala do Prahy, stďa se existenčně neávislou a z'ab|a soustavně
iiterárně pracovat. Pňispívala zejména ďo Šatdovych časopis{r, se Svobo-
dovou redigova|a Lipu a konečrrě jako kritička a fejetonistka spolupracovala
s několika deníky (Tribuna, Venkov). Do ieiÍho ávota silně zasáhla válka'
kdy byl odveden její sedrrrnáctiletf syn a ďouhou dobu byl nezvěstnj'' nď
se po piewatu wáti| z italskfch legií. Zemčela 8. 4. 1936 v Praze.

V prozaickém díle Boženy Benešové, kromě dvou rozsáh$'ch prací romá-
nov. ch, které z větší části vyplnily druhou, poválečnou etapu jeií tvorby,
pčevažu|í soubory povídek. Některé z ďch sahají svou genezÍ až do období
mladosti strávené v Napajeďech; srrÍm zp{rsobern koŤení však celé ieií
ďIo v tomto období, kdy se utváŤel iejí základnÍ zkušenostní fond, kdy se
v koďrontaci s maloměstskjrrr prostňedím a jeho životním stylen formoval
její vztah ke světu..Tato konfrontace, jejímž subjektem isou u Benešové
vesměs rrladí lidé a nejčastěji dívky, tvoií také tenatickou o$u ieiího pied.
válečného povídkového ďla a zristává jejím risďedním tématem i později'
kdy v souvislosti s autorčinjm názorovlm vfvojem nablvá nové šíňe.

Svou základní podobu dostalo toto téma už v první povídkové sbírce
Benešové Neitobytd oítězsalí (1910). Hrdinkami těchto prÓz |sou nladé
ženy, bytosti vnitině osamělé a citově ,,7frÍazerié,,, které vegetují a lidsky
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chŤadnotí v atrrrosféŤe mďoměsta. Jeiich sny a touhn piedevším jejich
piedstavy absolutní lásky, se stňetávají s otupující piostŤednosti, s bez.
obsažnlm ávotnÍm mechanismem, se světem, v němŽ není místa ,,a.ipro velké lásky, ani pro velké vzpouťy' ani pro tragické konflikty, anipro
jásavé vítězsM, ani pro drásavé neštěstí... Jejich počáteční vzdor i odhod-
lání se lpv bm"u_pod tlakem konvencí, aie i z nedostatku vlastnÍ síly
a životní energie. Kritické ostÍí autorčino se tu obrací, nejen proti malo-
měšťáckému prostiedí, které oslabilo iejí hrdinky, ale v ironické konfron-
taci s životnÍ reďítou je odhalována i iluzívnost a neživotnost dívčích pňed-
stav o světě i o sobě samfch. Tento rys se dostává do popĚedí v aÁBtcn
povídkovfch sbílkách Benešové Myšky (1916), Kruté mladl (|9|7) a Tiché
dívky (L922).,,Citová qfchova.., kterou její hrdinky a hrdinové piocházejí,
končí zpraviďa vystťízlivěntm z romantickjlch iluzí, ale většinou také
nrátou Životní perspektivy, iež vede buď ke katastrofě, nebo častěji k re-
zignujícímu pÍizpťrsobení; jen vÍiimečrrě vyzbrojí tento v'.chovnj' proces
hrďnu novou životní silou. V podstatě ztéhož tematického okruhu 8erpaií
i povídkové sbírky vydané po válce, soubor Oblouzmí (|923, rozš. iakoRouhači a oblouzení, |933) a dvojice povídek Nen! ěIozlěku doaoieno 1mlzně
193l' titulní prÓza časopisecky 1924). Prohlubuje se tu však vědomá
ďstance autorky i ieiích hrdin od světa maloměšéákťr, od jejich morálního
pokrytectví i lidské malosti.

NepŤímf realismus flaubertovského t1pu, spočÍvající ve sledování po.
z.lávac1bo procesu, iímž se hrrlina postupně ,,odučuje romantismu.. a bd.
haluje skutečnou tváť věcí i liď, určil i základní metod,u Benešové. Její
"pl" i" zatožena na psychologické anď ze, jež se však vyhfbá piímé cla-
rakteristice a vnějšímu popisu, stejně jako impresi, náladovosti a malebnosti:
usiluje o objektivrrí vyprávěčskf odstup, o jazykovou rispornost, věcnost
a jasnost, o formální kázerl a kompozičrrí sevfenost, jíŽ se Benešová učila
na novoklasicistické novele. Mistrovství psychologické kresby, podávané
n9oŤÍmo piedevším prostiednictvím ďďogu, se uplatnilo zejména v jejím
obraze dětství a dosoívríní, jak je zachyti|ave Tfeih pooídkaih (l91a, rozš.
jako Chlapci, |927) či v novele Nesptacenlt dtuh (ze sbítky obloluzeni): zde
také její obŽaloba maloměšťáctví nabfvá nejnaléhavěiši poaJuv. vseJrno,
co zasahuje dospělé Edi"v jejích prÓz - nedostatek lidskéhoiepla a po-
ro1u1ěni, snolečenské pŤedsudky a konvence, bolestná osamělosi -, u*,,-
puje do dětsk1ich osudtr v tragičtější podobě. Protiváhu pňíběhťrm iragic-
kého dětsM a zároverl novr typ dětského hrdiny wvorila Benešová_ ve
své poslední povídce Don Pabto, Don Pedro a Vira Lukášooti (|936), jež
pa$í k wcholťrm jejího prozaického ďla. Také její iádro tv;ií p;;;es
',citové v1chovy.. mladičké hrdinky, zásažené v citlivfch okamŽicích časné
puberty první srážkou s cizím a groteskním světem dospěl ch. Piirozené
vlastnosti mládí, odvaha a chué k životu, a pňedevším piátelsiví s chlapcem,
kter'ii se jí stává chápav m a pozorn1fm p",t,,.,.m, však pomáhaji vere
piekonat její první bÓlestnou a tfapnou zkušenost. Benetová uplatnila

v této pozdní prÓze všecbny pňednosti svého vyzrálého vyprávěčsM'

zejména umění sugestivní dramatické zkratty, pracuiící s ávfm a spádnfm

ai"rog*. (Tyto v1astnosti také vedly k dramatizaci díla E. F. Burianein

a pozděii i k ieho zfilmování.)-'Mez;t. 
povidkové sbírky mladosd a poslední prÓzu Benešové spadaií

easově dva rozsáhlé romány, podďcené zkušeností první. světové váll1y

" 
oa"o'ooy* vjvojem, kterlm autorka i celá literatura v této době prošla.

rtrdinou dvoudflného románu Člooěk (1919, 1920) je umělec' hudebď

skladatel, kterj' se po tragickj'ch životnícb zkušenostech cílevědomě a bez-

ot'ledne soustiecoie ke své tvorbě - k tvorbě umělecké i k worbě vlrastního

šéasmého milostného osudu. Nakonec však obětuie všecbno, i.život' pro

záchranu ďouho nenáviděného dítěte druhého otce. Dramatickj'děi vnitÍ-

ního mravního pčerodu není tu osnován jen na protikladu individuálďbo

sobectví a nadosobní oběti; je v něm obsažena i polemika s oním poj9tím

tvtrrčího činu, iak je rrypracovala pŤedchozí epocha inďviduďismu, s kultem

uměníiakonejvyšší,nedotknutetnéhodnoty:protiníjetupostavenprosgj'
čin činné lidské lásky, akt záchrany obyčejného lidského života, kte1Í ie
tím nově zhodnocován. Tematicky i ideově souvisí tento román ď širší

vlnou válečné a poválečné prÓzy, která v mravním pňerodu iedince spatŤo-

vala pčedpoklad piestavby celé národn{ spolďnosti. Z téže myšlenky vy-

cházii válečná románová trilogie Benešové Úder (1926), Poilzemní plarneng

(Lg2g)' Tragickti duha (L933), ZákJadní dějovou osou je i tu charakteristickf

pruen mravního vlvoje Ženy, která se v kritickfch chvíUch nfuqílníhg

ži,ot^ ̂  za tragickfch Životních okolností protrpí a probo|uie k novjm

vztahťrm a k nové rnorálce a stává se spolutvťrrcem národního osudu.

H1avní hrdinka trilogie Alena Hudcová je z rodu oněch postav Benešové'

ktefé za vzporrru proti svému prostňedí platí krvavou daó: jeiÍ vlastní

rriatka, ,,měšéačka iabedněná do pÍedsudktr své tňídy.., z btflzy pied ne-

.ouoy-spojenímudádceiinamilého-proletáčeastanesepŤíčinoujeho
'*ni. Z iragického otÍesu, kterÝ do hloubi rozwátí hÍdinčin život, se

tozvíj| její.'.'itr* drama: rozchod s matkou a s jejím světem a zapojen1

do ilegátní práce jsou zprrnr více gestem zoufalství a negace, goyunně
však p}erustají ve vědornou, pozitivní společenskou aktivitu, která pietváií

i svého nositele. Benešová se tu pokusil" i1diyidg{|n{m osudem typizovat
jistou stránku společenského vjvoje, totiž Ínravní pŤerod národa v pňed-

večer jeho osvobození. Projekce této ideje mravního pŤerodu, nesené kÍes-

tansky podbarvenfm humanismem, do reálného historického procesu za-

brrínila Benešové proniknout hlouběji ke skutečné podstatě sociálního po.

hybu. Hlavní váha spočívá i tu v obraze maloměsta, v němŽ se odehrává
ťrstiední pňíběh (podkladem k němu byla skutečná udrílost, k níž došlo na
počátku uatt.y u Pierově) a kterf má - iako v celé tvorbě Benešové -

všechny znaky starého světa; současně se však tento mikrosvět stává dě-

iištěm skrytého, pozvolného a těžkého pÍocesu' k němuž pod vlivem války'
umírání, perzek,'ce, bídy iedněch a obohacování druhfch i pod vlivem
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cbŤadnod v atrrrosfeŤe mďoměsta. Jeiich sny a touhy' piedevším iejichpŤedstavy absolutní lásky, se stťetávají s otupující prostŤedností, s bez-
obsažnlm životnírn mechanismem, se světem, v němŽ není místa ,,a.ipro velké láskn ani pro velké vzpoufy' ani pro tragické konflikry, anipro
jásavé vítězswí, ani pro drásavé neštěstí... Jejich počáteční vzdor i odhod-
lání se !.,."v u*"u_pod tlakem konvencí, aie i z nedostatku vlastnÍ síly
a životní energie. Kritické ostÍí autorčino se tu obrací, nejen proti mďo-
měšéáckému prostÍedí, které oslabilo její hrdinky, ale v ironické konfron-
taci s životnÍ reďítou je odhalována i iluzívnost a neživotnost dívčích pčed-
stav o světě i o sobě samfch. Tento rys se dostává do popĚedí v aáBtctr
povídkovfch sbírkách Benešové Myšky (1916), Krute mkidl (|917) a Tiché
dívky (1922).,,Citová qfchova.., kterou její hrdinky a hrdinové piocbázejl,
končí zpraviďa vystňízlivěnlm z romantickjlch iluzí' ale většinou také
ztrátou životni perspektivy, iež vede buď ke katastrofě, nebo častěji k re-
zignujícímu pňizprisobení; jen vÍiime&rě vyzbrojí tento vj,chovnj' proces
hrďnu novou životní silou. V podstatě ztélo,ož tematického okruhu 8erpají
i povídkové sbírky vydané po válce, soubor Oblouzení (1923, rozš. iakoRouhači a oblouzení,|933) a dvojice povídek Nenl čloaěku doaoieno 1tnlzně
193l' titulní prÓza časopisecky 1924). Prohlubuje se tu však vědomá
ďstance autorky i iejích hrdin od světa maloměšéákťr, od jejich morálního
pokrytectví i lidské malosti.

Nepťímf realismus flaubertovského t1pu, spočÍvajícÍ ve sledování po.
z.návac1ho procesu, jímŽ se hÍ.lina postupně ,,odučuje romantismu.. a bd.
haluje skutečnou tváť věcí i liď, určil i základní metodu Benešové. Její
"pl" i" zatožena na psychologické anď ze, jež se však vyhfbá piímé cira-
rakteristice a vnějšímu popisu, stejně jako impresi, náladovosii a malebnosti:
usiluje o objektivní vyprávěčskf odstup, o jazykovou rispornost, věcnost
a jasnost, o formální kázerl a kompoziční sevienost, jíŽ se Benešová učila
na novoklasicistické novele. Mistrovství psychologické kresby, podávané
n9oŤÍmo pčedevším prostiednictvím dialogu, se uplatnilo zejméia v jejím
obraze dětství a dosoívání, jak je zachyti|a ve Tfeih povídktich (|9L4, rozš.
jako Chlapci, L927) či v novele Nesptacenlt dtuh (ze sbítky obloluzeni): zde
také její obŽaloba maloměšéáctví nabj'vá nejnaléhavěiši poaJtv. vseírno,
co zasahuje dospělé Edi'v jejích prÓz - nedostatek lidskeho tepla a po-
rozumění, společenské pŤedsudky a konvence, bolestná osamělosi -, u*,'-
puje do dětskfch osudtr v tragičtější podobě. Protiváhu piíběhťrm iragic-
kého dětství a zároverl nov typ dětského hrdiny wwila Benešová_ ve
své poslední povídce Don Pablo, Don Pedro a Věra Luktišooti (|936), jež
patčí k vrcholťrm jejího prozaického díla. Také její jadro tvoit proces
,,citové v1ichovy.. mladičké hrdinky, zdsažené v citlir ch okamŽicích časné
puberty první srážkou s cizím a groteskním světem dospěl1ich. Piirozené
vlastnosti mládí, odvaha a chué k životu, a pňedevším pfátelswí s chlapcem,
kterf se jí stává chápav]im a pozorn1fm p".t,,...m, však pomáhaii vcre
piekonat její první bblestnou a tfapnou zkušenost. Benešová uplatnila

v této pozrtní prÓze všechny piednosti svého vyzrálého vyprávěčsM'

zejmena umění sugestivní dramatické zkratky, pracuiící s žirrÍm a spádnÍm

áiutog".. (Tyto v1astnosti také vedly k dramatizaci díla E. F. Burianein

a pozděíi i k jeho zfiImování.)-.y'.ezí 
povidkové sbírky mladosti a poslední prÓzu Benešové spadaií

easove ďva rozsáhlé romány, podnícené zkušeností první. světové války

" 
oa"o'ouy- vjvojem, kterlm autorka i celá literatura v této době prošla.

rtrdinou dvoudílného románu Čtooěk (1919, 1920) je umělec' hudební

skladatel, kte4 se po tragickj'ch životních zkušenostecb cílevědomě a bez-

on"a"e soustieaoie ke své tvorbě - k tvorbě umělecké i k tvorbě vlastního

šéasmého milostného osudu' Nakonec však obětuje všecbno, i.život' pro

záchranu ďouho nenáviděného dítěte druhého otce. Dramatickj'děi vnitÍ-

ního mravního pčerodu není tu osnován jen na protikladu individuálďbo

souectvi a nadosobní oběti; je v něm obsažena i polemika s oním poj9tím

tvtrrčího činu, |ak je vypracovala pŤedchozí epocha individuďismu, s kultem

uměqíiakonejvyšší,nedotknutelnéhodnoty:protiníjetupostavenprosgj'
ein rilinne fidské lásky, akt záchrany obyče|ného lidského života, kte1$ ie
tím nově zhodnocován. Tematicky i ideově souvisí tento román s širší

vtnou válečné a poválečné prÓzy, která v mravním pňerodu iedince spatio-

vala pčedpoklad piestavby celé národní společnosti. Z téže myšlenky lry-

cházii válečná románová trilogie Benešové Úder (1926), Podzemní platneny

(Lg2g)' Tragickti duha (L933), ZákJadnl dějovou osou je i tu charakteristickÝ

prruen mravniho vlvoje Ženy, ktetá se v kritickfch chvílich národního

liuot" 
" 

za tragickfch životních okolností protrpí a probojuje k novjm

vztahťrm a k nové morálce a stává se spolutvťrrcem národrrího osudu.

Hlavní hrdinka trilogie Alena Hudcová je z rodu oaěch postav Benešové,

které za vzporrru proti svému prostňedí platí krvavou daĎ: ieií vlastní

rriatka, ,,měšéačka iabedněná do piedsudktr své tiídy.., zbrŮ;zy pied.ne-

.ou'y-spojenímudádceiinamilého-proletáčeastane.sepčíčinoujeho
'*ni. Z tragického otÍesu, kterj' do hloubi rozwátí hrdinčin život, se

tozvíj| jeji.'''itň.'t drama: rozchod s matkou a s jejím $větem a zapojeni

do ilegální práce jsou zprvu více gestem zoufďství a negace, 9oyunně
však p}erustají ve vědornou, pozitivní společenskou aktivitu, která pŤetváŤí

i svého nositele. Benešová se tu pokusilg indiyidu{|ním osudem typizovat
jistou stránku společenského vjvoje, totiž Ínravní pÍerod národa v pňed-

večer jeho osvobození. Projekce této ideje mravního pŤerodu, nesené kies-

éansky podbarvenfm humanismem, do reálného historického pÍocesu za-

bránila Benešové proniknout hlouběji ke skutečné podstatě sociálního po.

hybu. Hlavní váha spočivá i tu v obraze maloměsta, v němž se odehrává
ristiední pňíběh (podkladem k němu byla skutečná událost, k níž došlo na
počátku uatty .r' Pierově) a kterj, má - |ako v celé tvorbě Benešové -

všechny znaky starého světa; současně se však tento mikfosvět stává dě-

iištěm skrytého, pozvolného a těžkého procesu' k němuž pod vlivem války'
umírání, perzekuce, bídy iedněch a obohacoviíní druhfch i pod vlivem
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pr]obuzenÝch národnlch nsděií dochtízďo v neirúzněiších wswách, od
dělnictva po šlechtrr' a v.něnž se zaďnal. roďt novf nálodní kole.ktiv.

Rozsáhlé lonánové práce Benďové patfí k zÁvablm poválečnfm po.
kusťtm o s1mteticky obraz charakteru národa a jeho osudu v roz.hodujícÍ
chvítináÍodních děiin. Pňesto vša& doménou spisovatelky z&stala povídka,
zachycujíď citová a'mrarmÍ dramaa mladÝch lidí, pro niž ii Marie Puima-
nová v polovině 30. l* nazvall vÝstižně básnÍken tragického mláď . ,,to
jest: oné první vášnivé opravdovosti v člověku iďtě nepŤizptrsobeném,
v duši jďtě nové, pŤí}ré a neobrobené, kterou zahubí nebo zmtzačí životní
mechanismus... A cďou tvorbou Benďové procházÍ rnládí iako mravď
kritik' iako soudce; iako soudcepodstatnÝch' čistších a čestněiších sudidel...

Petr Bezruč
/ t867-Ls58/

Básník, autor jedné z neivětšÍch knlh čcgké Poozto, Slezskfch písnÍ.
Bezručovy drsné, dramatické a pronlkavě riě|nné verše |rou pňevážně
insplrovány odporem proti soc|álnímu a národnímu Úttaku
v rodném S|ezsku. |ei|ch podstatná čált vzn|kla na pÍelomu sto|etÍ
a těžÍ jak z lldové tvorby i |azyka bitsnÍkova rodného krate,
tak ze soudobfch vfbojú modernÍ poez|e. Bezručovo dÍlo ie dodnes
blízké lirokfm vrstvám čtenáÍú a také v zahrantčí má značnf ohlas,
což se projevllo jeho p ektady do mnoha |azykÚ.

Mas ím jménem vtadimíÍ vďek. Narodil se v Opavě 15. 9. 1867
y 1odint stčedoškolského profesora, filologa a národního slezského pra-
covníka Antonína Vaška, autora prÍrboiného spisu o nepÍavosti Rukopisťr.
Roku 1873 byl profesor Vašek pÍďožen do Bma, ftdg vlaítimír chodil na
Slovanské gymnázium (1877-85). Otcova náhlá smft r. 1880 pronikavě
zhoršila materiální situaci početné rodiny. To sna<i byl i jeden z dÍrvodťr -
vedle jakéhosi pocitu marnosti a beznaděie -, proč Bezrrrč nedokončil
studia klasické filologie v Praze (1885-88) a vrátil se do Bma. Téhož roku
pŤiiď podŤízené uŤednické místo u Zemského vfboru (z této doby pocMzejí
jeho prozaické prvotiny Studic z CaÍé Lustiil, od r. 1889 $e Btává poštov-
nÍm zaměs rncerr v Bmě. v l. l89l-93 pracovď na poště v Místku; zde
se znoyu konfrontuje s tvrdou skutečností rodného kraje, po němž podniM
ďouhé pěší cesty. Stfká se s kroužkem bohémskfch pňátel a sďlÍ ieiich
kultuÍní záiay. Prožil tu také dvojí milostnf vxah, jehož stopy později.
nacbáztne v Slezskfch písních. Roku 1893 se Bezruč wátil do Brna znovu
iako poštormÍ zarněstnanec. V letech nejpravděpodobněišího vzniku jádra
Slezskfch písní (1898-1900) byt váŽně nemocen plicní a rtervovou cho-
robou' do sluŽby znovu nastoupi|ažt. |9o2. Na počátku století se nerispěšně

ucMzel o mlaďčkou Fanynku Tomkovou z Moravan u Bma' Labutinku

šlezst<ych písní. Za váIky byl pŮl roku (1915-16) nro node.ď1rí'

ze napsa do emigrantsteno 
-e^opi'" 

L'Indépend".ce Tchěque protistátní

uaseit, coz mu nebylo prokázáno; báseĎ skutečně ieho ďlerrr nebyt.

nezrue zťrstal zaněstnancem pošt až do r. 1928, kdy odešel do.yÍďužby.

'i 
-É.ě, 

Kostelci na Hané, v Brance u opavy, léto často uávil v Besky-

áech. od.. tsas byďil trvale v Kostelci. Roku 1945 byl jmenován národ-

nín umělcem. Zem[e| v Olomouci 17.2. L958.

Slezské píměse fornovďy ďouhlt léta a zahmuií verše z rťrznjch 9!a9ut
autorova života. Jejich uměiecky neivlrazněiší a společensky nejpÍrsobivější

wstvu však tvoŤí básně vznik|é ieště pied prozrazením Bezručova pseudo-

nymu, neriplně otištěné v HerbenovďČ,asu v l. 1899 až 1900. (V této době

,,"uo o.ato.,no pÍed ní byly také s velkou pravděpodobností skutečněaa-

psány, i když vycházeií zbraviďa ze zkušenosti podstatně starší;.do Slez-

st.i,cu-ptsnt-seněkterézďchdostalyažvmezivá|ečnémobdobí.)Anony.
mít", ula.mě pseudonymita, byla zŤeimě nejvhodněišL ba téměi neztymou

podmínkou Bezručovy tuo'ry' umožůovala autorovi, aby pŤedHádal svá
-díla 

skoro iako kolektivď 
"íwo'v 

lidové masy, odosobněnf vÍnz ieiÍcb

trpkÝch živomích zkušeností, ritlaku a vzdoru. Veše woťící iádro Slezskfch

pr.,,,i i.oo stylizovány iako pokračovanr !ao1!!o 
mftu, jako další z ňady

poue..i a ptsrrí, v učhz si prostt obyrratďé.Těšínska, Ostravska a Beskyd

uvědomovali svou tíživou siruaa. Ve shodě s tím ie i autostylizac" -!o-
ručejakolidovéhobarda,kter!,propŮičuiesvtrihlaskolektivnÍmuproátku
a dopliluje ho o momenj.o,'doteno sociátďho uvědomění; k ieho zv raz-

něj používá i prvkÍr čerpanj,ch z okruhu vzdělanÝch wstev (zejména

antické náměty), pťrvodní ionro.r piedstavivosti vzdálenÝch. Postava fik-

tivního autora je ovgenuz v iádru SlezskÝch písď rťrzně po|ata a v básních

i"^'"i.y"n.žánrťr nabjvá rystr navzejen těžko slučitelnfch. v bďadách

je to svěáek, kterf někdy zce|a mizí za suoze sdělovanjmi fakry krutého

prrueuo (Kantor notÍa,i, iindy vstupuie do ďla rizkosmjni apostofami,

pŤipomínaiícími chÓr átické" tť.géď; (Maryčha MasilÓnoua). V epice

Slezskj,ch ptsni vystopuje raaa otlercirme zotrazenfch postav' které maií

tonkrátni iioe prédou,"Lv;n"n"é,ie však vžacy básnicky pňewáií natolik,

aby odhalil ieiich obecnÝ 
",v,",^" áby u*i"" n.ráya a t"'p'.1Í.w.t-9.lpfu

co nejostieji. V časovÝct iou.t.i.'a"n proti národnímu a sociálďmu tlaku

piiiinoa se;ue masku lidového pís.ičkáÍe a pacríetisty. Také zde se obracÍ

proti konkrétním o.oia. (iarhÚz Géro, Dta hrofuía). Veďe cizího

panstva se pňed'mětem ieho ritoku Jtava i uspokoiená, národně zabezpďená

a k bídě 1idu lhoste;níčeská buržoazie (hasa caput rcgni). Rysri bližšÍch

autorovrr životu nabfvá autostylizace tam, kde básnÍk wstupuie v podobě

poutníka, kterí' kŤíž; k"ážá p.aax kraiem, sleduie o.Tdl':o"i"

a měst a setkáva se s lidrni; zdé ožlvá Bezru&va zkušenost z let' kdy pÍa-

coval na místecké poště a kiy z vypravění i z autopsi" 
"r,í"kť 

nci.více ma-

teriálu pro pozděiší si"".tJ,pi''J (Tošonooice, Z Osttco3t do Těš1na ai.).




