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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-
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Všechny tyto okolnosti se uplatnily a rozvinuly v autorčinj'ch wcholn ch
dramatickj'ch dílech' která vznikla brzy po obrázcích. Tragicky vyznívající
hta Gazdina roba (ptem. 1889) je umístěna do slováckévesnice a dÓ rakouského prostieď' kam odcházeií slováčti zemědělšti dělnici za sezÓnní
prací' žijícezde nadále ve zvycích a píedstavách svého domova. Chudá
švaďena Eva miluje selského syna Mánka, ale uražena jeho matkou se ho
zŤeknea vezme si kulhavého Samka. Po časeopustí nešéastné
manŽelství
a odjede s Mánkem,,,gazdou.. zerrědělskfch dělníktl, do Rakouska. Když
však slabošskf Mánek není schopen se pro ni dát rozvésta Eva je morálně
poníŽenatím, Že s ďm žiie ienom jako ,,gazdinafoba.., vrhne se do Dunaie.
V dramatu Jejt pastorkyia Grem. 1890) ie nešťastnou
obětí lásky k nesvědomitému bratranci Števovi dívka Jenirfa, schovanka (,,pastorkyrla..)
pyšnévdovy Kostelničkn která nejprve zataji pÍeď vesnicí, Že se Jenirfě
narodilo nemanželskédítě, a později dokonce nemluvně utopí. Hra však
již nekončitragicky, nfbrž pokáním Kostelničky a pokusem Jentrfy začít
novj' život se Števov.i.mbratrem Lacem, kterf ji upňímně miluie. Po
Stroupežnického Našich furiantech z r. 1887 znamenala obě dramata
Preissovénásťupreďismu na českéjeviště.Hloubka inspirace, kterou českému ďvadelnírnu umění pčinesly hry Preissové,proievila 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 svépozděišírozsáh|étvorbě prozaickéi dramatické- čerpanéjednak
z prosďeď korutanskj'ch Slovincrr' jednak z moravského i českéhoměsta
a venkova - nedosáhla již Preissová takovéuměleckébezprostiednosti jako
v dÍlechz mládí. Vzdávala 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 životni skutečnosti,
podňizovala sv m ideálním pňedstavám. Vypracovala si tak postupně
vyprávěčská schémata,do nichž zasazova|apovrchně pojaté, pňípad od
pňípadu obměĎovanécitové pŤíběhy;takto jsou napiíklad vytváŤeny jejl
Životopisnéromány z 30, |et.

Arnošt Procházka
/L869-1925/
LiterárnÍ kritik a pÍekladatel, pŤedstavitel generace 9|l. !et.
Spolu s J. Karáskem v ni zastupoval její krajní, dekadentní kÍíd|o.
lndividualistickf, protiměšťáckf postoj m|adfch umělcú z konce
století vyjadňova| v básnickfch obrazech rÍpadkua zániku;
v kritické práci pak prosazoval estetickou vflučnost a duchovní
aristokratiěnost umělecké tvorby.
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Arnošt Procházka se naroďl 15. 1l. 1869 v Praze' kde absolvoval
c mnázium a nedokončil právnická sťudia. Povoláním se stď ričetním
íledníkem, vedoucím samotáiskou existenci v malém bytě s nnoha knihami
a obÍany.Jednowámf osobní život stalomládeneckého pedanta se naplĎovď jen stáy:n stykem s uměnÍm a nerinavnou literárně organizačníaktivitoo. Uz v t. t894za|oŽil s J. Karáskerrr časopiseckf orgán českfch dekadentrl
Modemí rezlue,ktet! ňidil pies tňicet let aždo svésmťti;pri Moderní revui
vycháze|a - hlavně Procházkovou iniciatívou po desetiletí i kniŽní Íada,
mezi ieilmiž svazky najdeme zvláště mnoho vfznamnfch novinek české
poezie (o. Biezina, St. K. Neutnann, K. Fllaváček, A. Sova, V. Dyk'
k. To-''') a několik objevnfch pŤeklad{rz moderní francouzské literatury
(A. Gide, S. Mallarmé, A. Rimbaud). od r. 1905 se stal i poÍadcema spolupracovníkem dalšího vj'znamného edičrrího počinu své doby, Knih
dobrfch autortr, vydávanjlch K. Neumannovou. Zemčel |6. l. L925
v Praze.
Arnošt Procházka vstoupil do literatury t. L892 iako literárnt kritik
v moravskj'ch časopisechpo boku J. Karáska a F. X. Šaldy;ieho piíspěvky
ve Vesně, Nivě a v LiteÉrních listech se podilely na kritickém nástupu
generace 90. let. Také ony stály ve znamení nekompromisních soudťr
o umění spjatéms vyžívajíc{mise vlasteneckjmi ideá.ly českéhoměšťáctva'
usilovaly o vfznamnější postavení kitiky v národním písemnictvi a o zvědečtěníkritickfch metod. opíraly se pčitom o estetické, psychologické
a sociologicképráce francouzskékritiky posledních desetiletÍ,jak ii u nás
piedstavovďi H. Taine, t. M. Guyau a E. Hennequin.
Vědomí krize myšlenkového světa vládnoucl společnosti veďo mladé
autory jak ke ztrátě nadosobních iistot, tak k exaltovanémukultu nezávislého tvurčíhogénia;u Procházky se toto názorovévfchoďsko stále vjrazněji
spojovalo se zdťrrazněním aristokratické pčedstavy tvorby, s okázal;im
gestem odwatu od života do světa urnění, s opojením smftí, zánikem a chorobně vybičovan1imerotismem. Tyto rysy také zhruba woiily myšlenkovf
a obrazn;!'áklad tzv. dekadence, gměru' kter'f se v českéliteratučeuplatnil
i dík velké programové iniciativě A. Procházky. K jeho prosazení neváhal
Procházka vystoupit i jako básník kuriÓzní sbírkou zhnusené erotiky
Prostibolo duše(|895), která zťrstalanepodaienlm a iedinÝm kritikovfm
pokusem v oblasti krásné literatury. Poté dále psal nelinavně jen kritické
rozbory a glosy o literatuÍea vltvarnictví do Modreni revue, kde uveiejilovď i četnésvépÍeklady; soubory vybranfch čláÍ a esejťrz tohoto časopisu vydával po letech kniŽně (Cesta kr sy, 1906:' Českékritihy, |9|2.,
Francouzšti autoŤia jiné studie, L9L2). V1iaamnou rozsáhlou statí' odhďuiÍcí osobiténárodní rysn jichž nabyla tzv. dekadentní literatura sďetnutím se
stísněnjlmipoměry české
společnosti,pčispělProcMzka i do
maloměšťácké
Neumanuova Almanachu secese (1896).
Modernl rEaue se za Procházkova iízeď plně postavila do služeb symbolistické worby. Svou protiměšťáckou negací' propagací anarchoinďvi.
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duďistického pojetí socialismu i odporem k urněleckfm konvencím pii.
poutávala k sobě ve svj'ch začátcích mnoho básníkťr generace 90. let
i mladších. Po r. 1900 se však v orgánu českfch dekadenttr začÍnalystále
silněji odráŽet krize, k nimŽ vedlo extrémně inďvidualistické pojetí uměni,
popírajícíjakoukoliv vazbu s nadosobními společenskjmi tendentemi;
v konfrontaci s konkrétním rrjvojem poezie se rychle vyžívalo i kŤečovité
estétskégesto. Procházka jako redaktor i jako pčispěvatelzirstával v těchto
letech uzavčenv kruhu autorri, kteŤís epigonskou setrvačrrostíobměrlovali
a rozmělĚovali program ModernÍ revue' a ve svém osamění se rychle
odcizoval vjvoji české
literatury po symbolismu. V posledníchletech Života
se tento bjvalf odpťrrce maloměšťáclqich nfuodních i|uzi a tvrd kritik
společensky služebnéliteratury paradoxním zvratem dostď do tábora
konzervativníhonacionalismu a kulturnÍ reakce, ztrativ všechensmysl pro
novou tvorbu a Živéhodnotv umění.

Antonín Jaroslav Puchmaier
/1769-1820/

organizátor,,prYní novočeské
ško|ybásnické..na pÍelomu
|8. a |9. stoletía pňednítvrlrčízjev tétoskupiny.Proslu| zejména
jako autor baiek a vlasteneckélyriky.
Pocházel z Ťemeslnickérodiny z Tlna nad Vltavou, narodil se
7. 7. |769. V Českfcb Budějovicích vystudoval gymnázium, v Ptaze
filozofii a bohosloví. Kaplanoval deset let na rťrzn1ichmístech v Čechách,
od r. 1806 byl faráŤem v Radnicích u Plzně. ZemŤetv pražskénemocnici
29. 9. L820. Již za stuďí ovládal několik jazyktr, měl jazykovědnénadání,
studoval takéu J. Dobrovského a spolupracoval s ním na jeho německo-českémslovníku.Podle systémuDobrovskéhozpracoval a s jeho pťedmluvou vydal mluvnici ruštiny. Sestavil mluvnici cikánštiny a pťipojil k ní
''hantjrku aneb českoučečzloděiskou,..
Ještěv době praŽskfch studií seskupil Puchmajer kolem sebe ty, kdo se
steině jako on pokoušeli obnovit českouuměleckou poezii, a jejich práce
vydával tehdy i později ve sbornících.Vydat tak celkem pět almanachťr
s názvy Sebrdni bcisnia zpězltl(L795, 1797)a Nozlébdsně(|798' 1802' 1814).
Almanachy obsáhly tvorbu většiny soudob;!'chbásníkťr,a to iak z generace
redaktorovy (Š.Hněvkovsk!; V. Nejedlf, I. NejeďÝ, J. F. M. Rautenkranc' J. Jungmann, F. V. Hek), tak z generace starší(F. M. Pelcl, F. t.
Vavák) i mladší(A. Marek, V. Hanka, V. A. Svoboda)opňispěvateli byli
i Moravané (A. Kuča, T. Mních) a Slováci (Š. Leška, J. Palkovič, B.
Tablic). Jako jazykovědec měl Puchmajer smysl pro systéma zakladatelem
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školybásnické..se stď piedevš'Íntím, Že poezii svédruži..pfvnínovočeské
ív u.'aou.t na soustavěnorem jazykorrfch a poetick''ch, a tak ií dal systémov! zák|ad,, iád schopnj' poskytnout nově se orientující česképoezii
potiebnou oporu i kulturní začlenění.Puch.aierovci zaveďi do svépraxe
bobrovského zásadu, žeje vzhleden k vlastnostem češtinypro českf verš
jedině vhodná prozÓďe sylabotÓnická' tj. že vetš vymezenÍ,počtemslabik
(sylab) je rytmicky organizován poďe slovniho piízvuku (t6nu). Puchmaier
v piedmluvách ke sborníktrm vyložil Dobrovského ásady' pokusil se
i teoreticky rozšíiit jejich platnost a hlavně prakticky obsáhnout sylabotÓnickou osnovou rťrzná metra soudobé i antické poezie. SylabotÓnickj'
pravidelnéhoverše.Pozděišívjvoj se
princip je dodnes principem českého
však vzpíral rytmické mechaničnosti pucbrnajerovcu' v jejichž verši se
většinou kryl počátek slova s počátkem stopy.
Klasicistická poetika v tépodobě' jak si ji uzptrsobilo evropskéměšťanské
básnictví 18. století, byla dďším systémovjm základem puchmajerovské
poezie. Byla to semknutá soustavapoetick''ch nofem - odpovídajícívyhraněnému Životnímu stylu a semknuté soustavě norem životních - a měla
o jednotlivj'ch básnickj'ch
zŤetelněvymezenépčedstavyo oblasti poetičÍra'
poezie,
formách
lyrické
a
epické
o
vztazich mezi námětem
o
druzích,
a žánrem, funkcí a stylem. Takto normovaná klasicistická poezie byla dtlem
Íozumu' nápaďtosti a také veršovnickédovednosti i hravosti, osobitost
autorovy lidské tváŤev ní neměla místo, stejně jako nebylo jejím ťrkolem
básnicky navozovat novj. pohled na skutečnost. SlouŽila k vyjádčení
k pojmenováníobvyklfch životních kaztr, událostí
zavedenéhoa pčijatého,
a citovj'ch stavtr, k oslavě, vj,chově, wipné zábavě i posměšku. Tvorba
puchmajerovcťrpokryla co do námětťra žánrťrpoměrně značnouplochu
klasicisticképoetiky' pŤedevším
v menšíchformách. Zahrnuje Ódu, básnické
psaní,anakreontskoua past''iskou idylickou lyriku, sentimentální,žertovné,
piírodně popisné, vo|enskéi milostné písně, poezii obiadní (gratulační
a smutečníverše,zpěvy ženctr,pomlázky, ukolébavky),epigramy, baiky'
ďdaktickou' moralizujícía satirickou poezii, balady a romance' humoristic.
kou a historickou epiku. Částtétotvorby jsou pčeklady(Vergilius, Hrrratius,
H lty' Cheraskov, Kniažnin aj.), ostatek většinou adaptace nebo parafráze (zvláštěpolskfch a německj'ch pŤeďoh) situovanédo českého
prostĚe.
dí hlavně jmény osob a míst. S českouskuteěrrostíse tematika tétopoezie
stfká jen ojediněle, napň. postavami a ději historickfch básní nebo vlasteneclcjrni projevy v lyrice.
Pro většinu evrops\fch literatur byla klasicistická poezie v době, kdy se
k ní obrátili puchmajerovci, jiŽ minulou záleŽitostí.}ejípoetika všakdosud
pŤedstavovalazákladní usoustavněnépojetíliteratury, na tétopoetice dosud
stála školskáliterární v:|'chova,a tedy i běžnévzdělanecképňedstavyo poezii.
Naplrlujíce českj,mbásněnímtyto obecnépŤedstavy,uvedli puchmajerovci
českou poezii do sféry literatury umělecké. TLm, že dokázali vytvoňit
poezii spjatou kompaktnímnormativním ňádem,vytvoiili dostatečněpevn''

