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a piitažlivosti. Horské prostieď svou drsností zvjmzůuje v postavách
románu houževnatou nezdolnost i vzájemnou soudržnost, svjm Ťádem
navozuje dojem monumentálního pfostoru, kterf všemu' co se v něm
odehrává, dává slavnostní obrys. V povídce Sklentk je panskf pojezdnf
Karel Domorázek se svou mladou domácností pomlouván maloměstskou
honorací, pťotože nevlastní parádní skleník. Domorázkova inteligentní
a vtipná ženanakonec zesměšnípoqllšence tfun, že si místo skleníku loÍídí
modernějšíkredenc.
Tietí, umělecky nejbohatšískupina Raisovfch děl je soustfeděnak postavám' kterénepŤijímajíměiítka okolního světa - kde si každf Žije na svou
pěst a hrabe do své kapsy -, ale jednají tak, aby prospívali a pomáhali
tomu, kdo ie lidsky nejpoďebnější.Praktickou lásku k bližnímuosvědfují
u Raise pčevážnělidé stďí, plní činorodosti a lidské ričasti vťrčisvětu,
kterj' se jim vymkl z rukou. Oni to pozorují, trpí bezcitností a lakotou
svfch syoťra dcer i opuštěností,ale snaŽí se jim všemi svjmi zbjvajÍcími
silami čelit (sbírka povídek V ninká:ži,1891). staťí' Stňihavka z povídky
Konec žitsotaje pro svétÍi stovky vytržen z klidu vlminkáŤské světničky.
Rodina lakotného zetě se ho zbavuje v okamžiku, kdy zjistí, že je bez
peněz. ,,Kmouánek |ako rťtže..s rezignací pňijímá stěhování k nejchudší
dceči do hor i piicházeiící smrt. Blaží ho, Že risporami pomohl vnučce
ke šťastnémrr.,
manželství.
FaráÍ Kďous, hlavní postava románu z ?ad (č. l896)J se nerad smifuie
s bezmocí stáŤí,chorobou, opuštěnostíi pomyšlením, že míra jeho postánÍ
v ghudéhorskékončině je dowšena. Ztráci iedlu jistotu za druhou - sesuu
hospodyni mu odvádí snrt' synovec Proktrpek nem{rženastoupit na |ďro
místo. Z těchto i z dalšíchpodobnfch ztrát se sebeodčíkav!'stďec vzpamatuje, ďe stěhování z faty, k němuž ho naďízenj' riiad nakonec donutÍ,
pťivodíjeho smrt. I když je postupně zbavován moŽnosti iednat, stále si
uchovává schopnost stafat se o svět, kter!'mu byl k{ysi svěien a kterf on
navzdory jisté nehostinnosti a drsnosti pňijal za sv&i. Hluboká psychologická charakteristika ien zŤídka pracuie se sa.omluvou staÍce. Téměi
všeckov Západě je ztvárněno v hovorech postav: iejich vnitiní rozpoložení,
běh života i sociálnÍ a krajinná tváfuost ,,českéSibiie.. - Hlinecka. Hovory
nesou nejen to' co se odehrává jakoby pied čtenáiovjrn uakerÍl' ale i to,
co proběhlo a uzavielo se ďíve. V hovoru se smaává hranice meá t|rn,
iaké co ie' a jak se to jeví dobrlm |idant. Z hovoru postav vyptjvá také
vzácná těšná síla románu, tichá a smíilivá elegičnost. Pramenern krásné
harmonie je také krajina, která souzní s postavqmi. PÍedstarnrjese iakoby
jejich očima' rikony denní práce, strhuje k sobě zvláštní zájw a málegr si
v románě osobuje postavení jednoho z hrdinťr. Svlm Západem patŤíRais
k prvním českfm romanopisc!'n, kteií obievovďi pohnuté rornánové
;'děje.. v duchovní činorodosti iedincťrodkázanfch na sán pokraj.bez.
moci.
Rais byl mistrem povahokresby budovanéna zjevnfch projevech posta*
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lidská váiemnost a soudržnost. IÚnohostÍanDÝm uplatněním pŤíné ieči
se Rais lišil od vnlrávěče Jiráska' s nÍmžmohl soupďit v populáÍnosti.
pÍíslušníkymladších
tedna ásluba mu byla piiznávána všeobecně i těmi
pokolení, kteňí ieho zpúsob psychologické charakteristiky odmitali jako
i1ed',oa.'so1lcÍ,- ásluha o umělecké povznesení lidového čtenáie a lidové
četby.

FrantišekJaromír Rubeš
/t814-1853i

obrozenskf básník a prozaiki autor pís|lovfchtextrl společenského
zpěvu e žeÉovnfchI vlasteneckfch deklamovánek; v humorist|ckfch
povídkách vt|pnf pozorovate| maloměstskéhoživota z první po|oviny
|9. sto|ctí.
Naroďl se 16. 1. l8l4 v Čtzkovu u Pelhňimova iako syn nájemce
pivovaru, studovď v Havlíčkově Brodě a v Praze, pobyt v bohosloveckém
semináŤi po dvou letech pŤerušil,pfrsobil jako vychovatel v BystŤici' také
pŤi následuiících právnickj'ch stuďícb v Praze a po nich byl vychovatelem
v rodině malostranského sládka. Právní službu zastával krátce v Karlíně,
s odchodem z Prahy r. L847 a s počínajícívleklou chorobou končíi jeho
spisovatelskádráha. ZemŤelve Skutči 10.8. 1853.
Ještěnež zača|vTylorrÍch Květech otiskovat písněa humoristickébásně'
kterému rychle získaly popularitu, uplatůovalse iako humorista ve svém
pňátelskémokolí; ve studentském pokoii, kterj,nazjval ,,herberk.. (ti.
noclehárna vandrovních tovaryšťr),měl prf stěny pomalovány obrázky
a Žertovnjmi verši. Jeho tvorba i pak souvisela s atmosférouprostiedÍ'
v kterémse nejraději pohyboval: studentská a čemeslnickámládež' pivovary a hospťrdky,společenskfruch českémaloměstskéspolečnosti.Národnl
sebevědomí,neproblematizovaná živomí pohoda, pocit družnosti, smysl
risměv nad slabťrstkamilidí,
p.o reáln! detail a Životníurčitost,shovívav1il
s tím i bysujl postňeh toho, co je morálně polďivené, lidsky prázdné a
prospěcháňské,- to je áruba obvod Rubešovaliterárního díla a je to také
sférablízká ájmovému okruhu a obzoru ieho publika.
Některé jeho zhudebněné písně paďily do repertoáru společenského
zpěvu (žertovná milostná Stsiť,měsíčhu'jasně), Po Klicperovi pěstoval
s veršovnickou rutinou deklamovánku, skladbu určenou k pčednášenípÍi
společenskézábavé. Neičastěji z ní promlouvá vlastenecká agitace (íd
jsem Čech!), chvála radostí tohoto života (Piz:o; D!,mka)' humorn1f pohled
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n8 vztahy mezi muži a ženami (Ktercu bych tdd), vtip na ričet obecnfch
lidskÝcb oedostatkťri aktuflnrch kazít (Každ! chce b t trochu žio; MÓdt).
S V. Filípkem a F. Hajnišen vydával prvď česlcf humoristickf časopis
Pakček' pfítel žertua praody (l84l-45).
V prÓze aaváza| na podněty Tylovy vlasteneckéa sentimentá|ní povídky,
osobitě se projevil jako autor humoresek, z nichž je nejznámějšl Pan
onanuensis na venku aileb Putou(i,,l za nooelou (1842). Vyprávěč těchto
',obrázkťr ze života,,, absolvovan právďk Antonín Prášil, ie pŤijat za
amanuense (advokátního uiedďka) s podmínkou, Že se píedstaví jako
novelista. Vydá se na venkov, aby získď látku pro zamfšlenédílo. Rozmanitélidské cbaraktery poaiá jtžcestou v dostavďku, projde rirznjmi prosďeí|ími' pto nďčení z ktádeže je vyšeďován nadutfn, správcem, kterého
pčedtím'neznaie jej' nepozd,ravil(risloví,,nepozdravil u wbiček.. pochází
z tétoscény),náhodou dopomťržepňíteli k získáníděďctví, náhoda mu také
umoŽní stát se amanuensem' aniž napsď novelu. Povidka je psána v podobě
tzv. cestovní novely; Ťada náhod na nichž ávisí volné navlékáuí scén,
konstrukce děje i vstup postav do něho, odpovídá zvyklosten žánru. Tato
forma a motiv ,,putování za novelou.. umožĎuií také humorně obracet
naruby povídkáŤskézvyklosti a porovnávat je s Životní skutečnosti. Bystče
odpozorované postavy a vÝjevy mďoměstského a studentského světa,
vkusné karikováni rrťstních mocipánri' nadutcÍr, mohovitfch hlupákťr,
povrchních paniček a slečinek,sďídáiri humornfch poloh se sentimentálnimi, slovní vtip a hra s vj'znamy slov charakterizují i další Rubešovy
humoreskv.

Karel Sabina
/t813-1877 /
Kritickf vykladaěpÍedb}eznového
individualistickéhoromantismu
a díla Máchova. Y době revotuceradikálně demokratickf politik
a pub|icista;propagátor utopickéhosociatismu.Jedenz prvních
tv rcúčeského
sociá|níhorománu a opernÍtibretista.
K romantickéosobnosti K. Sabiny neoďučitelně paďí prvky záhadnosti, věci neznáméa nezjistitelné.Nebudeme nikdy pčesněznát celéjeho
ďlo pro množstvíšifer a pseudonymťr,pro anonymitu a rťrznémystifikace'
v nichž si jako každf romantik liboval a k nimž byl takénucen okolnostmi.
Současníci měli podezčení, že autorem Sabinovy povídky Hrobník je
Mácha, dnes se ozjvá (vetmi chabě opŤené)podezčeníopafué,že některé
posmťtně vydané práce Máchovy jsou dílem Sabinovfm. Motiv zá|tady
prochází také cel1|'mjeho Životem. Naroďl se v Praze 29. |2. l8l3 iako
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nemanžďskéďtě. Sabina pozděii tvrďl, Že jeho otcem byl polskÝ šlechtic.
Vyrostl ve velrni stísněn!'ch poměrech u zedníka a domovďka J. Soviny' ve
snrdiích dospěl ď na práva' nedokončil je, krátce ho živilo zaměstnání
vychovatele' pozděii spisovatelství a redaktorstvÍ. Publikovď v pražskfch
českÝch a německj'ch časopisech beletrii a kritiky, pŤispíval také do listťr
lipskÍch a vídeĎskfch; do pražskéhočasopisu Ost und Vest (Vfchod
s informacemi o kultuŤe
a-Západ),kterf se obracel k německjm čtenáŤťrm
literatuŤe. Koncem
psď
o
české
rivahy
slovanskj'ch národťr v Rakousku,
taur byl i policejně
jako
snad
Vídni,
ve
ptrsobil
žurnalista
30. let nedlouho
vyšetŤovánpro svéčlánkn takéleckteré jeho pŤíspěvkydo pražskj'ch časopistr vyvolaly svjm obsahem ásah cenzury a zájem policie. Patfil k poliiicky raďkální mladé inteligenci, byl členem tajného spolku Repeal, od
prvních dnir revoluce r. 1848 pťrsobil iako píední mluvčí radikálně demokratické politiky, redigoval Pražské nmliny a Věelu, v r. 1849 Nniny
Lípy slovanshé.Pro častna piípravě povstánÍ byl v květnu 1849 zatčen
'o.'""o. Ptrvodní trest smÍti mu byl zrrěněn na l8 let ŽaláŤe,r. 1857 byl
"
Když se uvolnily politické poměry, publikoval opět v mnoha
smnestován.
časopisecha novinách, hodně spolupracovď se vzrrikaiícím dělniclcfm tiskem a hnutím, sám reďgova| Slozlana (|87|-72), za piechodné krize
Prozatímního divaďa v r. 1866 byl dramaturgem činohry, iako oblíbenf
a obratnj,iečník piednášel v Umělecké besedě, v dělnickfch a iemeslnickfch spolcích v Praze i na venkově a na táborovj,ch shromážděních.
V r' 1870 otiskl víderlskj'list Vaterland dopis z k"hy, kterj'nepiímo označil Sabinu za udavače,Sabina časopisŽďoval a pŤi vyhrál, ale r. 1872 byl
na dťrvěrnéschtrzce (za piítomnosti mladočeskfch politikťr J. Kučery'
J. Grégra, spisovateltr J. Nerudy, V. Hálka, l. Baráka ai.) z udavačství
usvědčén pÍi'','""o opustit Čechy. Když se obsah jednání pronesl na
veiejnost, "Sabina se vrátil a hájil brožurou Obrana proti lhdžirl,a utrhaě m,
Dnes ie dokázáno, žeSabinovo udavečstvíbylo mnohem rozsáNejší,nežse
piedpokládalo: s krycím iménem Roman byl iiž od r. 1859 policejním
konfidentem, podávď podrobné a pro policii cenné zprávy o smj'šlenl
inteligence, o jeiím spojení do zahraniěí, o tajnfch politickfch poradách
atd. šnad jsou i pŤítom pravdivé staršídohady, že Sabina nesděloval
věci, o nichž věděl, napi. z dělnickéhohnutÍa zjednápolicii nejzávažněiší
ní v redakci Národních listťr.Poslední léta Žil ve velké bldě, publikoval
německy, měnil pseudonymy. Zemňel v Ptaze 9. 1l. 187?' poďe rimrtního
zápisu ,,vysílenlm...
šabina se v!'znamně zapsal do děiin politickéhomyšleníu nás iakorrtopickf socialista s rozhledem po soudobj'cb sociálních teoriích a se scbopoo'ti ď"l"t.tického posuzování společenskÝch ievir; své názory o proletariátu jakožto základu národní společnostia o roli osvěty pro uskutečĎová.
ní sociálních reforem vyloŽil ve spisu Duchovnll komtmistttus(1861). Jeho
literárněkritická tvorba, v níŽ spočíváleho nejvlastnějšípiínos českéliteratuče,je pak s prospěchem poznamenána ieho političrrostí.Profil Sabiny

