
N o
'životem. Starf Kvapil, sklÍčenf rozpaden sektn neutěšenjm stavem české-
ho veťe'ného života, vlastní chorobou a bezoiledno'tr 

"" 
't'*y '*o"'

domácnosti, končí jako sebewah. Pies všecku hoŤkost, t.oa-p.ua"i,,ae.i
ducha.. na jejich cestě za poznáním, Nováková nedávíza p'*a., nauázen-
skjrn fanatikirm ani cítkvím. Nepňitakává však ani ,,děterrr světa.. - lidem
uzavŤenjn do soukromého zájmu. Ktidná spokojenost liď oddanfch
kaŽdodenní činnosti i bezostyšnost a pčíživnictví Manči Pešavové, w7na-vačky zásady ,,tedkejc platěj jenomej peníze.., pÍedstavují v románi pÓt
platné životní praxe, součást života, kterf ritočÍ na ,,děti ducha.. a tlačí ie do'
defenzívy. Píesto ávěr románu naznafuje, že v daném prostčeď nově áživá
náb-oženské odpadlictví, vjraz nepoddajnosti a vzdoru.

Ústčední postava .o.áno Drašar (ě. rsro) je zárove ,,ditě ducha..
a ,,ditě světa... Poličskf rodák J. J. Michl-Drašar vystuduje na kněze,
má ctižádost pokračovat v Jungmannově Historii literatury české, bjt
národním buďtelerrr. Ale touží také po plném ,,piirozeném štěstí;, po
Ženě a roďně. Z tohoto napětí těží Nováková vÝjiméčnÝ obraz obrozenské-
ho literáta. Michl netrpělivě čeká, že rok 1848 zlomí také pouta, jimiŽ
katolická církev svazuje své služebníky. KdyŽ parlne tato ''"dě;., usiluje
na svou pěst vymanit se z nenáviděné církve, hledá pomoc a pťírrluvu také
u Jana Kollára. Bezradnj', všemi opuštěn!' a mnohokrát oklamanf pŤijde
Michl na nejzapadlejší vesničku svého todného Poličska. BÍeziny rro plii-
mou laskavě, vesničané si váŽí kaŽdé sebemenší služby, kterou jim ,, učenei
pan Drašar.. prokáŽe ve chvíli vykupování z roboty. Josef Justln Mi"n az
do konce svého Života nepiijme zapadlou vesničku jako své nejvlastnější
pťtsobiště. Nedokáže rezigrrovat na svou mladistvou ctižádost vědecky
tvoŤit a uplatĎovat se v měčítku celonárodním. Když navíc Josefka Madě-
rová' první a poslední něŽná a oddaná Drašarova láska, zemie pii porodu,
sklíčenj.muŽ se vrhá do erotickj'ch dobrodružství. Jen pňíroda urovnává
jeho rozrušenou mysl, rozmnožuje a proďužuje jeho chvíle štěstí a posléze
se stane častn1im svědkem a nepňírnjn komentátorem jeho ztroskotání.
To když si Drašar dozná watkost a nepevnost takového,,pŤirozeného štěstí..
a vyčítá si' že byl ,,chabj', sobec\f bojovník!.. Umírá v krajní nouzi v nej-
chudším pťístěnku bÍezinské chalupy. }eďně chápavá ričast i ricta Bťezin
ptovází ho až za hrob.

Z romanticlcj'ch počátkťr se Nováková propracovala kolem r. 1890
k realismu. Nechtěla však pŤijímat skutečrrost jako stav; vlastní veŤejná
činrrost a atrrosféra 90. let nabitá hledáním volnfch cest pro člověka, spo.
lečnost i umění v ď podporovaly sympatie k ,,pŤetvofující činnosii..,
k lidem, ,,ktďí jsou doby své vjjimkou, doby jiné pak piedzvěstí... V lido-
vém životě vj'chodočeském vyhledávala a sqim umenim tvoiila postavy,
které jsou ''syntézou ideálu a reality... Nad autorčinjm uzavčen m životem
konstatovala Marie Majerová, že tímto pojetím ieďnce v fdovém světě se
Nováková oďišila od ,,sboru realistickÍ'ch povídkáŤťr.. a uvedla vesnickjl
román do nejtěsnější blízkosti moderních uměleckÝch snah.
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Jan opolskÝ
/r875-19+2/

Básník, jenŽ se svfmi prvními sbírkami zaÍazuie mezl symbo|isty
a v ce|é své další básnické tvorbě l v drobnfch lyr|ckfch prÓzách
zŮstává pop|atnf atmosféŤe sktonku l9. sto|etí.

Narodil se 15. 7. 1875 v Nové Pace v rodině advokátního riiednÍka.

Ve svém rodišti také proŽil většinu Života: ve čtrnácti letech, kdyŽ vychodil

měšéanskou školu, začal pracovat v packé malíŤské dílně V. Kretschmera,

která Ťemeslrrě vyráběla obrazy svatj'ch, krajinky, átiší a portréty. Zde

pťrsobi| téměč čtvrt století. .Pak se stal ričedníkerrr textilní továrny' která

začátkem 20.let pťenesla své sídlo do Prahy; sem s ní piešel i opolskf.

V Praze zťrstal až do smrti 20.5. L942,
Dílo Jana opolského tvočÍ 11 básnickfch sbírek a asi 16 ritlfch knížek

drobnÝch proz. .IleměÍ všechny jeho práce vycházely v malfch nákladech'

často iako vzácné bibliofilské tisky, a jen málokdy se dočkďy druhého

vydání.
Prvními tiemi sbírkami básní, vydanfmi na zlomu L9. a 20. století'

v ročních odstupech (Svět smutnlch, L899; Klek ní, |9o0; Jeily a léh\/,

1901), vstoupil bpolskj' do české literatury jako básník symbolistického
ladění, piíbwnf J. Karáskovi a K. Hlaváčkovi. I z jeho verštr vane nos-

talgie a smutek, neboť tématem tu blvá pomíjivost života i věcí, bezritěšnost

svě1a a jeho nepoznatelnost. K symbolizování duševďch stavtr plynoucích

z této ctrmurné atmosféry i ze společenské nezďazenosti a vyděděnosti

básník leckde využívá pŤírodních motivir svého ádumčivého podkrkonoš-

ského kraje, zvtáště v pozdější sbírce hÍory, doty a lesy (1931), dále i látek

z historie a kosmu. Právě v těchto souvislostech se o něm často hovoťilo

iako o romantikovi, kteÚ utíká ze skutečrrého života do sn{r a iluzÍ a v nich

hledá a nachází zdroj své lyriky a svého poetična.
I když po prvních tňech sbírkách pňišly s léty dďší, dokonce i satirická

sbírka ÍÍrsr ironie a satiry Q9L|) pťevážně antiklerikálního zaměčení,

zŮstává obraz básníka opolského stále tj'ž, tak iak se piedstavil uŽ na

počátku tvťrrčí drá'try. teho hudebď verš je snad časem ještě propracova-

něiší, virtuÓznější, avšak v základním charakteru se nemění. To platí i o jeho

metďorách a epitetech, ve kterj'ch dobová kritika shledávďa podstamf

znak básnikova umění; vywáiejí bohatou dekorativnost jeho lyriky' která

se však někdy ocitá až na samé hranici verbalismu.
opotského ptÓza, která vystiídala poezii a vycházela zhruba upÍostčed

ieho téměf čtyčicetileté literární činnosti, pierostla v počtu svazkŮ tvorbu

tá.,,i"koo, alé mezi těmito oblastmi ve skutečnosti neexistuie ostrf pňeděl.

I v prÓze totiŽ zťrstal opolskf lyrikem. Tvoňil vesměs drobné riwary' jež

vychazely pod charakteristickjmi názvy iako Kresby uhlem (|907), Muka
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a- zddní (l92|)' Malé prÓzy (1926), Medailénky (|927), VIry i uta (tg28),
Miniatury (1930)' Hranolem kťišťdlu (posmrtně 1g4q. v.']uhl"," s dobo-
v mi tendencemi šrámkovské generace, která rozkládá syŽetovou linii ve
prospěch impresionistického líčenÍ, neobjevuje se v těchtt prÓzách ďalog
ani epickjl pfíběh; jsou to statické, jakoby malíiské obtai.y, zachycující
prchavé okamŽiky, vnitfuí chvění věcí, náladu krajiny ''"bo imp."ši ,o"-
poutan1ich živltr a davov1 ch scén. Ne náhodou se v nich často sičetá'/áme
s motivy stčedověk1ich umělcri, mďíŤu miniatur i nástropních maleb,
kovotepcťr a zlatník'rr, sochaŤťr i tvťrrcťr tapisérií, ktečí všichni s dokonďou
znalostí materiálu, pečlivou technikou a s nekonečnou trpělivostí tvočili svá
díla nikoliv pro krátkodecb! život, ale pro celé pčiští g.*""". Jako by tím
chtěl opolskf znovu a znovu symbolizovat své vlastni risilí, které spočívalo
piedevšÍm v soustčeděném vypracovávání detailfr.

František Palack
/1798-1876/

Historik a politik, autor Dějin národu ěeského. Krásné literatuňe
se věnoval pňíležitostně jako kritik a teoretik, k jejímu prospěchu
směňova|a i ieho činnost ku|turně organizační 
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"yd"".t"!.t.á.
Narodil se 14. 6. 1798 jako syn evangelického faráče-písmríka v Hod-

slavicích, poblíž památného Radhoště. Stud,oval na evangelickém gymnáziu
v Trenčíně a na bratislavském lyceu (tam se spčátelil-s p. J. šararitem
a J. Kollárem); v Bratislavě také ukončil teologicko-filozofickf kurs. Stal
se pak vychovatelem v rirzn ch zemanssfch rodinách na Slovensku a
v Uhrách. Y r. t823 odešel do Prahy, kde se jako Žák J. Dobrovského věno-
val ve službách hraběte F. Šternberka archívní a rodopisné práci. Podnikl
několik cest po domácích i zahraničních archívech a knihovnách (Německo,
Itálie, Francie, Šqfcarsko), na nichž si nejen rozšíiil pňehled po historic.
kj'ch pramenech, ale získal i metodologické zkušenosti. Ty pak uplatrloval
ve vlastní práci historické; r. 1838 byl jmenován zemsk1im histori.ografem.
V r' 1848 stál v čele liberálního tábora, byl členem Ňarodního 

*ui,uo.

a pňedsedou Slovanského sjezdu. Po revoluci byl nucen vzdát se věškere
činnosti. V 60''letech stanul opět v čele buržoazní politiky. Jeho politic-
kjn ideálem (formulovan m v ivazelilea sttitu rakouskéhi, e. rsoi) uyto
zachovat Rakousko jako monarchistick1i státní a hospodáŤsky celek a pie-
měnit je ve federativní stát umožrlující rovná politická 
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všem národťrm. Po rakousko-uherském vyrovnání r. 1867, které prakticky
potwdilo neuskutečnitelnost jeho politickjlch koncepcí, ustoupil z politic-
kého života a věnoval se jen vědecké práci. ZemÍď- v Ptaze 26. 5. 1876,

HlavnídznamPďackéhojevprácidějepisecké.PovytrvďémpÍamen-
ném studiu a ďlčích pracich, po prťrpravnj,ch německy psanfch Dějindch

česhé slooesno.sri (které zťrstaly v rukopise) a po kritickém vydání souboru

kronik StaÍí letopisooé češti oil r. 1378 do r. 15-27 pŤistoupil k široce založe-

i,Ím pětiďlnÝnr Dějinán národu českého o Čecfuich i o Moraaě. Souvisle

'írie*y obraz neroaních osudfr je v nich doveden od nejstarších dob až

ďo,. izo.Vycházely od r. 1836 německy, v l. 1848-76 česky; pouze první

díl psal Palackf německy, ostatní německé s1a1kv byty pťekládány z české-

t'o *igi"ar". 
-PalackÝ 

čtrtet timto dílem, iak píše v vodu, ,,posloužit

milovanému národu svému věrnj'm obrazem minulosti jeho, ve kterémžto-uvl"r." 

" 
ztcad|epoznal sebe sám a vzpamatoval se v tom' čeho mu potÍebí

/,i... v" uyprávě8sky hodnotnj,ch, a proto i čtenáŤsky píitažlivfch Dějinách

i" *r"a o minutyctr děiích poďožen pňedstavou o smyslu historického
,'y""i""op",*p.ktivnímvjznamučeskénárodníexistenceprokulturnl

".poíi.i"ti, 
stav Ewopy. Poďe tohoto filozofického po|etí se uskutečĎoval

aeiinnÝ vÍvoj eesteho národa zápasem mezi živlem slovanskj'm a ger-

má,,.tí*, ti. v podstatě mezi demokratismem a feudální organizovaností.

vminutostiznamenalčeskj'národnejvíce,kdyždovedlvpraxiprosazovat
a hájit svobodu společenskou a svobodu svědomí: proto vidí Palackj'vrchol

dosavadních eesti,cn děiin v husitství. V budoucnosti je irkolem českého

národa prostťedkovat slovanskÍ' demokratismus ostatnímu světu, a pÍispět

takksyntézehodnot,kvyššímustadiuspolečenskéhoživotavEvropě.
PalackéLo Děiiny byly oporou českého národního hnutí'tím, !e i.eh9 sou-

dobou ideologii promítaiy do děiin, zdťrvodůovaly ii děiinnÍmi sku1eč-

nostmi a že danou minulost národa vysvětlily iako záruku jeho Žádané

budoucnosti.Sv!,mpoietímnárodníchtradicovlivnilyveškeréčeskéumění
19. století včetně literatury.

Za studií v Bratislavě uya* *uaí' Palackjl s P. Šafďíkem spis Počdtkoz:é

česhého bdsnictzlí, obzol šiě prozÓdie (1818). Vystoupili tímto dílem proti

Josavadní pŤevaiující uasnicte praxi, zvláště proti poezii Puchmajerovj'ch

almanachtr, a spolu se svjm požadavkem ,,vznešené.. poezie prosazovali

i poz"a""& časoměrné prozodie (tj. zhruba zásadu, Že v českém básnictvl

*a uj,, nositelem veršového rytmu stňídání ďouhfch a krátkj,ch slabik).

Tzv. prozodickj,spor, kterf byl tímto spisem vyvolán, byl časově prvním

velkjln generadním konfliktem uvnitň novočeské literatury. Nešlo piitom

1* o ro"amé názoty na prozÓdii, nfbrž také o sráŽku dvou odlišnj'cb

pr"d,."uopoezii,staršíklasicistickéanovépreromantické.Preromantická
io',""p"" ureiu pat tváťnost české kultury, i když se časomíra v českém

verši natrvalo neprosadila.
Veďe prakticŘych pokustr o ptrvodní básně, z nichž některé otiskl

v Počátcích, a o basnické pievody (Klopstock, ossian) věnoval se PďackÍ'

také teoretickfm otázkám ,,krášovědnjm.., ti. estetickfm. Y Piehkdu

aeittt n,a,,,,aay a její literaiury (č. L823) se obíral základními problémy

esietiky a jeií vědní soustavy. V rozpravě Kr soaěda čili o krdse a uměni




