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VlastnÍm jménem Vojtěch Hlinka. Pocházel ze starobyléhoselského
rodu, narodil se 17. 4. l8l7 v NekrasÍněu Jinďichova Hradci. Gymnázium
vystudovď v Jindňichově Hradci, filozofii v Praze. yg Vií{ni' kde za&l|
studovat bohosloví,probuďlo se v něm národní vědomí,dotud potlačované
německ1imiškolami.Po roce pčešel
do pražskéhosemináťe;v dobe studií se
zdokonaloval v češtině,v kroužkukolegťrse seznamovals idejemi sociálního
myslitele B. Bolzana. Po vysvěcenípťrsobiljako kaplan, nejdélev Kvílicích
u Slaného, od r. 1847 byl vychovatelem ve šlechtickérodině v Hrádku
u Sušice. V Hrádku našel pak trvalj' domov a Žil tam doslova idylicklm
životem,,kněze-spisovatele..'
KdyŽ počátkem20.stoletízemŤel(8, |ž.9o4),
byla jiŽ téměčzapomenuta jeho osoba i dílo, kdysi u prost1ich &enáiťr
oblíbené.
Pravda je autorem lidov:|'chovn1fchpovídek, jejichž tendence se nese
v duchu katolické morálky a které prost]irn, až naivním zpťrsobem,bez
velkfch uměleck ch nárokťrvypravují pňíběhy z vesnice a z venkovského
mďoměsta. teho ideálem je neproměrrn ňád patriarcbáLnívesnice; postavy
a vztahy mezi lidmi, které ho ztělesIlují,stylizuje do podoby ušlechtilj'ch
vzor{r. Nebezpečíspatčujev opouštěnístar ch pŤísnj'chmravir a v pronikání sociálnícha myšlenkovj'chnovot všehodruhu; proti hodnotám venkovského světa stavi do protikladu velké město s jeho svobodomyslností,
morální nevázaností, citoq!'m chladem. Leckde se dotfká i závažnlch
sociáInÍchproblémťrvenkova, napŤ.osudu nemanŽelsk:ichdětí, vjměnkáňskéotázky. Lék na veškerésociálníneduhy viď v lásce k bližnímu,v soucitu' spravedlnosti a vťrbecv životě iízenémkiesťansk1imimravními zásadami. Takto si piedstavuje i ťešenídělnické otázky, když si v několika
povídkách všímá poměrir v prvních továrnách (Fabrika o Postu1looě,
Daoid a Jonathan).
F. Pravda je stavěn po bok J. K. Tylcvi a B. Němcovéproto' Že do české
literatury uváděl spolu s nimi venkovskou tematiku. Historicky vjvojovf
vlznam má pčedevším
jeho raná tvorba, shrnutá do pěti svazkťrPooídek
z kraje (185l-53). K patriarchální vesnici a k venkovskémumaloměsru
nepčistupovď Pravda jako k pťedmětu národopishéhozájmu, nfbrž jako
k životnírealitě, kterou dobťeznal a iejížvnějšítváň dovedl jednoduchlmi
vyprávěčskjmi prostiedky zpodobit. Popisuje život na statku' neděli ve
venkovskémkostele, posvícenskou zábavu, polní práci, postavy pastevcťr'
děveček,čeleďnťr,hajnjlch, pytlákťr,kramáŤťr,
koĎaŤťr;
obvyklf jev a cbod
venkovskéhoživota má kontrastujícídoplnění v rázovitfch postavách se
zvláštnímisklonn názoty, osudy a častoi s neobvykl:j'mvzhledem. Pravda
tyto figurky názorně piedstavuje tím, Že se většinou zatréÍina jedinf
jejich charakteristick rys a ten pak sleduje v r zn 'ch životníchsituacích
(V ora kuž k, Krejči Fortuntit, Matěj sprosťk),
Z prostčedívesnickéhoi maloměstskéhoa z osobních záŽitkťrvytěžil
Pravda svou snad nejzdaŤileišípovídku Štěptiatn Vít učíse na kněze.
Selsk:|'chlapec je poslán na studie, avšak láska k děvčetii k venkovské
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práci ho odvede ze semináče.Svévzdělání pak uplatĚuje jako hospodáčna
rodném statku a pťispívák hmotnému i osvětovémupovznesení své vsi
a celéhokraje. Hlavním pťrvabemtétopovídky (stejnějako povídky Matka
je líčenístudentskéhoživota; v něm mtrŽeme hledat pčedobraz
šttldent.ú)
jeho F. L' Věka.
Jiráskovy Filozofské historie i studentskj'ch kapitol

Gabriela Prerssova
/ 1862 -19 46 /

Autorka četnfchpovídek,románri a divadelníchher, zejména
z moravskéhoS|ováckaazeživota Slovincriv Korutanech.Pros|u|a
hlavně dvěma sv|mi realistickfmi dramaty Gazdina roba
a Jeií pastorkyiía.
Rozená Sekerová. Narodila se 23, 3. |862 v Kutné Hoťe a mládi
strávila pčevážněv Plarlanech. Roku 1880 se provdala do Hodonína,
aktivně se tam ričastnilanárodního životaa seznámila se s pťednímiosobllerbenovu vlivu je asi moŽno
kultury na Moravě. Pčedevším
nostmi české
pňipsat jeji zájem o život slováckéhovenkova. V 90. letech bydlela v Oslavanech, odkud podnikďa cesty do Haliče a do Ruska; dva roky ptožitatéž
na manželověstatku poblížKlagenfurtu v jižním Rakousku, kde ji zaujal
pčedevšímŽivot korutanskfch Slovincťr. Koncem století se pťestěhovala
do Prahy a žila deset let uprostfed pestréumělecké společnosti;v jejím
bytě se scházeli také mlaď slovinští spisovatelé.Když se po ovdovění
podruhé provdala za rakouskéhoplukovníka A. Halbaertha' piesídlila do
Pulie v Istrii a odtud zajíždělado Itálie a Francie. Za prvni světovéválky
byla obžalovánaz ve|eztady, protože podporovala ruské zajatce. Po válce
až do svésmrti (27. 3, |946) ži|av Ptaze a letní měsícetrávila v Chlumu
u Tieboně.
Preissová literárně tvoŤiladélenež padesát let, avšakjejí nejv:i'znamnější
díla vznikla v jejím prvním tvuÍčíÍn
ridobí do r. 1890. Své drobnépovídky
shrnula do tiísvazkovlch obrázkti ze Sloadcka (1886 a 1889). Jejictr nejčastějším
námětem je láska mladfch lidí, ieií iluze i konflikty, okouzlení
a rozčarování,stejně jako sociálrrí piekážky a pňedsudky, které se lásce
stavějído cesty; milostnj'a citovf Život hodnotí autorka pieváŽně ze stanoviska ženy a jejího životního ridělu v dané společnosti.Na poměrně
malémprostonr těchto prÓz jsou ve v stižnfch detailech zachyceny Životní
poměry na slováckémvenkově a osobitécítění,myšlenía jednání venkov.
skfch liď' Ačkoli většinou jde o drobné ,,obrázky ze žívota,,,projevuje se
v nich iiž i autorčin smysl pro vyostňenou dramatickou zkratku, i její
schopnost plastické charakteristiky postav dialogem, užívajícímstiídmě
a vyváženěnáňečníchprvkir.
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Všechny tyto okolnosti se uplatnily a rozvinuly v autorčinj'ch wcholnj'ch
dramatickj,ch dílech' která vznikla brzy po obrázcícr''. Tragicky vyznívající
bra Gazd,ina roba (ptem. 1889) ie urrrístěnado slováckévesnice a dÓ rakouskéhoprostieď' kam odcházejí slováčtízemědělštídělníci za sezÓnní
prací, žijícezde nadále ve zvycích a piedstavách svého domova. Chudá
švadlenaEva miluje selskéhosyna Mánka' ale uraženajeho matkou se ho
ziekne a vezrne si kulhavého Samka. Po časeopustí nešéastné
manželství
a odjede s Mánkem,,,gazdou.. zemědělskfch dělníkťl,do Rakouska. Když
však slabošskjlMánek není schopen se pro ni dát rozvésta Eva je morálně
poníŽenatlm,že s ním žijejenom jako ,,gazdina roba.., vrhne se do Dunaje.
V dramatu Její pastorkyřa (rrem. 1890) je nešťastnou
obětí lásky k nesvědomitému bratranci Števovi dívka Jenirfa, schovanka (,,pastorkyr1a..)
pyšnévdovy Kostelničky' která nejprve zataj| pÍed'vesnicí, že se Jentrfě
narodilo nemanželskédítě' a později dokonce nemluvně utopí. Hra však
již nekončítragicky, nfbrŽ pokáním Kostelničky a pokusem Jen fy začít
noqj' život se Števoqim bratrem l,acem, kterf ji upiímně miluje. Po
Suoupežnického Našich furiantech z r. L887 znamenala obě dramata
Preissovénástup realismu na české
ieviště.Hloubka inspirace, kterou českému divadelnímu umění pňinesly hry Preissové,projevila se i v tom, že
první z nich zhudebnil jako operu J. B. Foerster (s názvem Eva, prem.
1899)' druhou Leoš Janáček(prem. 1904).
Ve svépozdějši rozsáhlé tvorbě prozaické i dramatické - čerpanéjednak
z plostieď korutansk ch SlovincÍr' jednak z moravskéhoi českéhoměsta
a venkova - nedosáhla již Preissová takovéuměleckébezprostňednostijako
v dílechz m|ádi. Yzdávala se svéhorealisticky syrovéhopohledu na člověka
a jeho společenské
a citovévztahy a stále více tíhla k idylickému zpodobování Života a lidí; co zna|a a měla odpozorováno ze životnl skutečnosti,
podňizovala svfm ideálním pčedstavám. Vypracovala si tak postupně
vyprávěčská schémata,do nichŽ zasazova|apovrchně pojaté, pŤípadod
pňípadu obměĚovanécitové pŤíběhy;takto jsou napňíkladvytváieny její
životopisnéromány z 30.Iet.

Arnošt Procházka
/L869-1925/
Literární kritik a pňekladatel' pÍedstavlte| generace 90. let.
Spolu s J. Karáskem v ní zastupoval její krajní, dekadentní kňíd!o.
!ndividualistickf' protiměšťáckf postoi m|adfch umě|cri z konce
století vyjadňoval v básnickfch obrazech ripadku a zániku;
v kritické práci pak prosazoval estetickou vflučnost a duchovní
aristokratiěnost umělecké tvorby.
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Arnošt ProcMzka se naroďl 15. 11. 1869 v Praze, kde absolvoval
orrrmnázium a nedokončil právnická studia. Povoláním se stal četnim
bytě s mnoha knihami
íÍedrríkem,vedoucím samotáiskou existenci v malém
pedanta se naplĎo.
Život
staromládeneckého
osobní
íoa,r^,y, Jednotvrárnf
literárně
organizačníaktivia
nerinavnou
uměDíÍr
s
stykem
stálym
.,a i".'
ti".vzv t. t894za|oži|sJ. Karáskem časopiseckj'orgánčeslcfchdekadentťr
pňi Modemí revui
Moiterni ra)ue' weÍÝ ťídilpÍes tŤicet let aŽ do svésmrti ;
- po desetiletí i kniŽní čada,
iniciativou
Procházkovou
blavně
wcházela
Áezi iejímiž svazky najdeme zvláště mnoho v!'znamnj.ch novinek české
ooezie (o. BÍezina, St. K. Neumann, K. Hlaváček, A. Sova, V. Dyk'
k. Toman) a několik objevnfch pŤekladťrz moderní francouzské literatury
(A. Gide, S. Mallarmé, A. Rimbaud). od r. 1905 se stal i poradcem a spolupracovníkem dalšího vj'znamného eďčního počirru své doby, Knih
dobrÝch autorťr' vydávanfch K. Neumannovou. Zemňe| 16. |. L925
v Praze.
Arnošt Procházka vstoupil do literatury t. L892 jako literární kritik
v moravskj'ch časopisechpo boku J. Karáska a F. X. Šaldy;jeho pčíspěvky
ve vesně' Nivě a v Literárních listech se poďlely na kritickém nástupu
generace 90. let. Také ony stály ve znamení nekompromisních soud{r
o uměď spjatéms vyžívajícírnise vlasteneckÍmi ideály českéhoměšéáctva'
usilovaly o v!'znamnějšÍpostavení kÍitiky v nfuodním písemnictví a o zvědečtěníkriticlcfch metod. oplraly se pčitom o estetické' psychologické
a sociologicképráce francouzskékritiky poslednlch desetileti, jak ji u nás
pčedstavovaliH. Taine, J. M. Guyau a E. Hennequin.
Vědomí krize myšlenkovéhosvěta vládnoucí spoleěnosti veďo mladé
autory jak ke ztrátě nadosobnÍchjistot, tak k exaltovanémukultu nezávislého tvurčíhogénia; u Procházky se toto názorové vj'choďsko stále vjmzněji
spojovalo se idťrrazněďm aristokratické pňedstavy tvorby, s okázaljm
gestem odvratu od Života do světa umění, s opoiením smrtí, zánikem a chorobně vybičovanjm erotismem. Tyto rysy také zhruba woŤily myšlenkovjl
literatučeuplatnil
a obraznj'základ tzv. dekadence,směnr, kter!'se v české
i dík velképrogramovéiniciativě A. Procházky. K jeho prosazeníneváhal
Procházka vystoupit i jako básník kuri zní sbírkou zhnusené erotiky
Prostibo|o duše (t895), která zťrstalanepodaňen1im a jedinjm kritikovjm
pokusem v oblasti krásné literatury. Poté dále psal nerinavně jen kritické
rozbory a glosy o literatďe a v'tvarnictví do Modrení revue, kde uveŤeirloval i četnésvépÍeklady; soubory vybran ch čtánkťla esejtrz tohoto časopisu vydával po letech knižně (Cesta krdsy, t9O63 Českékritiky, |9L2i
Francouzštíautofi a jinéstudie,|912). Vj'znamnou rozsáhlou statí,odhďující osobiténárodní rysy, jichž nabyla tzv. dekadentní literatura stčetnutímse
stísněn1llmi
poměry české
společnosti'prispěl ProcMzka i do
maloměšťácké
Neumannova Almanachu secese(1896).
Moilerni rcv)uese za ProcMzkova ňízeníplně postavila do služeb symbolistické tvorby. Svou protiměšťáckou negací' propagací anarchoindivi-

