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Prameny pro tento slovník byly vedle ètyøsvazkových Dìjin
èeské literatury zpracovaných Ústavem pro èeskou literaturu
ÈSAV, resp. AV ÈR (hlavní redaktor J. Mukaøovský, 1959 -
1995), star�í souborné Dìjiny èeské literatury J. Vlèka (vyd.
1951) a Dìjiny literatury èeské J. Jakubce (1929), dále Pøe-
hledné dìjiny literatury èeské J. Nováka a A. Nováka (1913),
Slovník literární teorie zpracovaný Ústavem pro èeskou a svì-
tovou literaturu ÈSAV (1977), Slovník èeských spisovatelù zpra-
covaný Ústavem pro èeskou literaturu (1964), Lexikon èeské
literatury 1.-3. (1985, 1993, 2000), zpracovávaný kolektivy au-
torù Ústavu pro èeskou a svìtovou literaturu ÈSAV a AV ÈR,
Slovník svìtových literárních dìl (V. Macura a kol., 1988) a
nìkteré dal�í novìj�í, bì�nì frekventované slovníkové práce.
Ze støedo�kolských uèebnic bylo pøihlí�eno k textùm V. Nezku-
sila z let 1994 - 2000.
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ADAPTACE
Úprava literárního díla, pøípadnì jeho nové zpracování. Cí-

lem adaptace je zpøístupnìní textu jiným ètenáøùm, ne� kte-
rým byl pùvodnì urèen, napø. star�ího díla dne�ním, tvorby pro
dospìlé dìtem apod. Èastými pøípady adaptace je pøevyprá-
vìní nebo pøebásnìní lidové slovesnosti, zejména pohádek,
povìstí a bájí. Nezøídka v�ak je adaptace snahou zdùraznit
urèité slo�ky díla, které autor adaptace pokládá za aktuální,
významné a sdìlné právì ve své dobì, a to z hlediska vlastní-
ho tvùrèího zámìru.

Pøíkladem adaptace mù�e být Johnovo pøevyprávìní Cervan-
tesova románu Pøíbìhy Dona Quijota èi Olbrachtovo pøevyprá-
vìní biblických látek a Bidpajových bajek nebo jeho pøevyprá-
vìní Prescottových Dìjin dobytí Mexika. O adaptaci se hovoøí
i v pøípadech dramatizace, napø. dramatizace Dykova Krysaøe
E. F. Burianem, nebo v pøípadì tvorby libreta podle literární pøed-
lohy. Èasto je tento výraz pou�íván i napø. ve smyslu filmové
adaptace èi televizní adaptace literárního èi dramatického díla.

ALEGORIE
Nepøímé vyjádøení nìjakého významu, do èe�tiny bývalo toto

slovo pøekládáno jako �jinotaj�. Tzn. �e èteme o nìèem nebo
o nìkom, ale ve skuteènosti je mínìno nìco jiného. Nejvýraz-
nìj�ím pøíkladem alegorie je bajka, ale s alegorií pracují i  po-
hádky a poezie, nezøídka i  próza.

Alegorie se mù�e týkat jednoho �jinotaje�, napø. urèité posta-
vy, konfliktu, jednání, ale mnohdy je alegoricky mínìno dílo
jako celek, èím� ov�em vytváøí mo�nost rùzných a nezøídka
i rùznorodých výkladù. Alegorie byla èastá ve støedovìku, pra-
covali s ní v�ak i básníci humanismu (napø. Dante Alighieri (1265
- 1321) a bohatì se rozvinula v  baroku. Pøi bli��ím rozli�ování
se mù�eme setkat s termíny �úplná alegorie� a �smí�ená ale-
gorie�. V prvém pøípadì jde o alegorii, která je zobecòujícím
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jinotajem, v druhém pøípadì alegorie smìøuje ke konkrétnímu
pøípadu, který je nìjakým zpùsobem naznaèen. Alegoriemi se
u nás èasto vyjadøovala i poezie ruchovcù a lumírovcù, oblíbe-
ny byly zosobnìlé alegorie napø. vlasti, lásky, vìrnosti apod.,
alegorie tohoto druhu bývaly èasté i ve výtvarném umìní.

ALEXANDREIDA - ALEXANDREIS
na pøelomu 13. a 14. stol.
Èeská Alexandreida (také nazývána Alexandreis) mìla asi

9.000 ver�ù, z nich� se dochovalo kolem 3.000 ver�ù v 9 zlom-
cích, nejrozsáhlej�í je tzv. Svatovítský. Je nejstar�í a nejdùle�i-
tìj�í na�í památkou støedovìké rytíøské poezie, která vznikla pod-
le cizích pøedloh. Nejznámìj�í byla Alexandreida francouzské-
ho autora Gualtera Castellionského (konec 12. stol.), známá byla
i nìmecká Ulricha z Etzenbachu (psán také z Eschenbachu, na
sklonku 13. stol.). Obecnì byly Alexandreidy rozsáhlé eposy osla-
vující vojevùdce Alexandra Velikého Makedonského, zpracová-
ní této látky v�ak v�dy pøejímalo èetné støedovìké zvyklosti, chá-
pání rytíøských ctností atd.

Z tohoto hlediska je právì èeská Alexandreida významná
nejen literárnì a jako doklad èe�tiny své doby, jejích mravù,
zvyklostí a oslavy rytíøství, ale také tím, �e neznámý autor lát-
ku zpracoval tak, aby v ní podtrhl situaci domácí �lechty a její
vztahy s panovníkem. Zøejmì patøil k vy��í �lechtì a dobøe znal
tehdej�í pomìry. Oslava Alexandra Velikého místy naznaèuje,
�e je vzpomínkou na slávu èeského krále Pøemysla Otakara II.
V èeské skladbì jsou omezeny exotické a fantazijní prvky, èet-
né napø. u Gualtera Castellionského, a vìt�í pozornost je vì-
nována bitvám, rytíøským turnajùm atd., ale i tomu, jak má pa-
novník vládnout, aby byl ctìn �lechtou a slou�il své zemi. Tyto
názory jsou povìt�inì vkládány do úst Alexandrovu vychova-
teli Aristotelovi. Koncem 14. stol. byla Alexandreida pøevyprá-
vìna prózou v tzv. rytíøské povídce èi rytíøském románu, do-
stupnìj�ím vìt�ímu okruhu ètenáøù èi posluchaèù. Dnes v�ak
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mù�e být zajímavé vrátit se k pùvodnímu ver�ovému znìní,
pøipomenout si jeho my�lenky a zároveò si pov�imnout vývoje,
jakým od té doby pro�la na�e mateø�tina.

ALMANACH
Soubor, sborník, obsahující pøíspìvky vìt�ího poètu autorù,

èasto vycházející pravidelnì jako roèenka apod. V literatuøe jsou
významné zejména takové almanachy, které sdru�ily nìkolik
autorù stejného názoru èi generace (èasto obojí zároveò) a
pøedstavovaly nástup nového literárního smìru nebo nového
tvùrèího usilování.

Takový význam mìly napø. Puchmajerovy almanachy na po-
èátku obrození, pozdìji almanach Lada Nióla (1854) a zejmé-
na první almanach Máj (1858, vy�lo jich pak je�tì nìkolik) nebo
almanach Ruch (1868), znaèný význam mìl také napø. Alma-
nach na r. 1914, kolem nìho� se seskupila èeská pøedváleèná
moderna. Pøispìvatelé urèitého almanachu, pokud jím zaklá-
dají vlastní umìlecký smìr, jsou èasto podle tohoto almana-
chu i nazýváni, napø. májovci, ruchovci, pøedváleèné modernì
se øíká také generace Almanachu na rok 1914 aj. V jiném smys-
lu znamená almanach prostì výbìr tvorby urèitých autorù za
urèité období.

ANÁLY
viz kroniky

ANARCHISMUS, LITERÁRNÍ
Literární anarchismus z pøelomu století a období pøed první

svìt. válkou je tøeba rozli�ovat od anarchismu politického, teh-
dej�ího i dne�ního. Aby nedo�lo k zámìnì, pou�ívá se stále èas-
tìji pro literární anarchisty výrazu buøièi, který není zavádìcí a je
svým zpùsobem �ir�í, vztahuje se na autory i v dobì, kdy my�-
lenky anarchismu u� opustili, ale buøièi být nepøestali. Pøesto
v�ak nepochybnì literární anarchismus devadesátých let 19. stol.
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podmínkou. Antologie obvykle bývá sjednocena èasovì (napø.
antologie èeské poezie 19. stol.), nebo zamìøením autorù (napø.
antologie povídek science fiction) èi zemìpisnì (antologie se-
verských literatur). Antologie mù�e, ale nemusí být doplnìna
medailony autorù, �ivotopisnými údaji apod., pøíp. odborným
literárnìvìdným nebo literárnìkritickým doslovem nebo pøed-
mluvou.

Smyslem antologie je umo�nit ètenáøi, aby si vytvoøil pøed-
stavu o literatuøe urèitého typu, pøípadnì srovnal tvorbu auto-
rù, kteøí spolu nìjak souvisí, resp. aby se seznámil s tím, co
ten, kdo antologii sestavoval, pokládá za nejreprezentativnìj�í
v dané literární oblasti.

JAKUB  ARBES
1840-1914
Novináø, spisovatel, pøítel Jana Nerudy, patøil ke generaci

májovcù. Dlouhá léta odpovìdný redaktor Národních listù, jako
takový byl mnohokrát souzen a odsouzen. Pozdìji redaktor
Politiky, dramaturg Prozatímního divadla, sám vydával nìkolik
èasopisù, napø. humoristického �otka. Psal do Lumíru, Svìto-
zoru, Kvìtù, Svobody, Èeských novin, Rozhledù aj., je auto-
rem mnoha èlánkù a �ivotopisných studií, napø. o  Nerudovi,
Sabinovi, Máchovi, Smetanovi) a politických èi sociálnì ladì-
ných textù.

Jeho obsáhlá �urnalistická èinnost reagovala na základní otáz-
ky èeské kultury, podmínky a zdroje umìlecké tvorby, na pro-
blémy národnostní i sociální, ale také na ka�dodenní �ivot, který
dovedl zachytit v jeho typických projevech. Jako novináø byl
Arbes nejen pøítelem, ale i dobrým �ákem J. Nerudy. Obìma
bylo toti� blízké, �e navazovali na Havlíèkovu tradici, chápající
psaní do novin jako nìco, co není �pod dùstojnost� spisovate-
le, ale výrazem jeho postoje. Jistì si pøitom vzpomeneme, �e
tato tradice mìla své pokraèovatele i ve 20. stol., napø. v  E.
Bassovi, K. Poláèkovi a pøedev�ím v  K. Èapkovi.
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Vedle rozsáhlej�ích sociálních románù (Moderní upíøi, Andìl
míru, �ílený Job), z nich� vynikla svým silným smyslem pro
postavení dìlnictva v industrializaèním procesu, kdy �stroje braly
lidem práci�, zejména kniha �trajchpudlíci, jsou pro Arbesa pøí-
znaèné rozsáhlej�í novely, které bychom dnes mo�ná zaøadili
blízko science fiction a které nazýval romaneta, toto oznaèení
pro nì vymyslel Neruda. Romaneta (napø. Newtonùv mozek,
Ukøi�ovaná, Svatý Xaverius, Ïábel na skøipci, Sivooký démon,
Etiopská lilie aj., Kandidáti existence mají románový rozsah) pøi-
pomínají fantazii amerického básníka E. A. Poea, av�ak mají
svou osobitou peèe�. Bez nadsázky øeèeno, Arbesova romane-
ta nemìla v tehdej�í literatuøe obdoby a výraznì pøedstihla vývoj
prózy s vyhranìnou pøedstavivostí nejen u nás, ale ve svìtovém
mìøítku.

Jejich základem byl v�dy neèekaný, zcela pùvodní nápad,
zahalený tajemstvím a èímsi nepochopitelným, èasto a� hro-
zivým, dnes bychom øekli hororovitým, který autor postupnì
rozumovì rozkrýval a� k pøekvapivému závìru. Právì tento
výchozí nápad byl v mnoha smìrech rozhodující, vytváøel od
poèátku strhující vstup do pøíbìhu. Zvlá�tnost romaneta spo-
èívala pak v tom, �e jeho dìj nejen zaèínal, ale také se i odvíjel
dùslednì jako fantazijní, obvykle velmi tajuplný, záhadný, jako
by v nìm pùsobily nìjaké tajemné, démonické síly, je� se ète-
náøi jeví jako nevysvìtlitelné. Koneèné rozuzlení záhady v�ak
bylo v�dy reálné a opøené o vìdecké poznatky. Vytváøelo se
tím pozoruhodné napìtí mezi pøíbìhem samým a skuteènos-
tí, která stála nìkde skryta za ním, zdánlivì nepoznatelná a
dlouho také nepoznaná, vstupující do popøedí a� pøi pøekva-
pivém zvratu. Arbesova romaneta jsou stále ètivá, vzru�ující,
napínavá, pøitom umìlecky pøesvìdèivá. Znamenají v èeské
literatuøe ojedinìlý jev, který pøekoná leckterou moderní fan-
tasy a nezaslou�í si, aby byl zapomenut. O Arbesových ro-
manetech bylo øeèeno, �e kdyby je autor psal anglicky, znal
by ho celý svìt. Právem.



9

AUTOBIOGRAFICKÉ RYSY DÍLA
Do jisté míry má ka�dé literární dílo rysy autobiografické. V  lyri-

ce básník, který je subjektem pro�itku, vyjadøuje své vlastní poci-
ty, nálady, postoje, v próze ov�em také, kromì toho se zde obje-
vují jeho zku�enosti, �ivotní zá�itky, èasto i zku�enosti z povolání
(napø. prózy lékaøù, èerpajících z lékaøského prostøedí) aj.

Vyhranìné autobiografické rysy nacházíme tam, kde autor
èerpal pøímo ze své autobiografie, napø. u  V. Kaplického, J.
Kratochvíla, J. Kopty (ale i u dal�ích autorù zpracovávajících
téma první svìt. války) nebo z urèité etapy svého �ivota (napø.
u  J. Ha�ka scény obchodování se psy). Vlastní �ivotní zá�itky
se mohou objevovat i zprostøedkovanì, napø. u  venkovské re-
alistické prózy: T. Nováková ve svých románech z vých. Èech
nepsala o sobì, ale o prostøedí, které sama dobøe poznala. Jest-
li�e autobiografické rysy jsou velmi znaèné a vytváøejí souvislé
pøíbìhové pásmo, pak mù�eme hovoøit o autobiografické pró-
ze, v�dy v�ak s vìdomím, �e jde o umìlecké ztvárnìní, nikoliv
o knihu pamìtí èi vzpomínek.

AUTOBIOGRAFIE
Literární dílo, v nìm� spisovatel èerpá ze svého vlastního �i-

vota natolik, �e on sám je ústøední postavou. Na rozdíl od pa-
mìtí (memoárù) v�ak nejde o pøesné, faktografické zachycení
jeho �ivota, autor èasto nìkteré vìci mìní, vypou�tí èi pøidává,
vystupuje pod jiným jménem apod. Tím se stává, �e �èistá�
autobiografie je spí�e výjimeèná a hovoøit napø.
o �autobiografickém románu� je tøeba velmi opatrnì. Daleko
èastìj�í je, �e dílo má autobiografické rysy.

AUTOR
Z latinského auctor = pùvodce. Obecnì tedy pùvodce èeho-

koliv, v u��ím slova smyslu autor nìjakého díla, výroku, vyná-
lezu, objevu apod., v umìní autor díla literárního, malíøského,
sochaøského, hudebního, dramatického.
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Otázka autorství se zdá být jednoduchá, ale v�dy zdaleka
takovou není. Jednak mù�e mít urèité dílo nìkolik spoluautorù
(jako napø. v pøípadì bratøí Mr�tíkù) a jejich podíl nìkdy je, nì-
kdy není zøejmý. Dále autor mù�e být neznámý (zejména
u star�ích literárních památek) nebo mù�e být dílo jen
s nejistotou nebo zvykem pøipisováno urèitému autorovi, napø.
Dalimilova kronika, a vìdeckým zkoumáním je toto autorství
zpochybnìno èi vyvráceno (proto se dnes u�ívá: Kronika tak
øeèeného Dalimila). Naopak autor mù�e své autorství tajit, co�
je napø. pøípad Rukopisu královédvorského a Rukopisu zele-
nohorského, ale dlouho napø. V. Nezval popíral své autorství
sbírky 52 hoøkých balad studenta Roberta Davida. Autor mù�e
také svou toto�nost z rùzných dùvodù skrývat pod pseudony-
mem. Opaèným pøípadem pak je, kdy� se nìkdo hlásí k dílu,
které není jeho prací, jak je tomu u tzv. plagiátu.

AVANTGARDA
Podstatu avantgardy nejsnáze pochopíme, kdy� si doslova

pøelo�íme francouzský výraz l´avant garde, z nìho� pochází:
pøedvoj. Obecnì vzato je tedy v umìní avantgardou v�dy to,
co je �kousek napøed�, co razí cestu dal�ímu vývoji, v na�em
pøípadì literárnímu. Z tohoto hlediska byl Proglas avantgard-
ním dílem, proto�e to byla první staroslovìnská báseò, avant-
gardní byl K. H. Mácha jako básník razící cestu romantismu,
avantgardní byl J. Neruda. V literární terminologii se v�ak vý-
raz �avantgarda� ustálil ú�eji. Na rozdíl od moderny (ve v�ech
jejích druzích), kterou spojujeme s pøelomem 19. a 20. stol.,
bývá avantgardou nazýváno nejèastìji nové, moderní umìní
mezi dvìma válkami, zejména z dvacátých let, i kdy� se mlu-
ví u� o pøedváleèné avantgardì.

Charakteristické pro tuto avantgardu bylo urèité navazování
na modernu v odmítání star�ích literárních postupù,
v naru�ování v�itých literárních tradic a stereotypù, ale i snaha
jít dál. Èeská avantgarda byla také stejnì jako moderna u nás
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pøíznaèná �ir�ím evropským zábìrem, tím, jak se neuzavírala
do úzkých okruhù národní literatury. Pùsobila na ni tzv. svìto-
vá pøedváleèná avantgarda civilizaèní poezie (i kdy� v rùzné
míøe, napø. futurismus a kubismus, zejména Guillaume Appoli-
naire, expresionismus, dadaismus, pozdìji ve tøicátých letech
zejména francouzský surrealismus). Do jisté míry osobité po-
stavení v evropských souvislostech mìlo pomìrnì krátké ob-
dobí proletáøské poezie. Nejvýznamnìj�ími pøedstaviteli mezi-
váleèné avantgardy jsou J. Seifert, V. Nezval, J. Wolker, J.
Hoøej�í, J. Hora, K. Biebl, S. K. Neumann, z èeho� je patrné,
�e avantgarda zasáhla nejvíce poezii. V próze to byl pøede-
v�ím V. Vanèura, v divadelní tvorbì J. Voskovec a J. Werich,
dále E. F. Burian. Teoretikem èeské avantgardy byl pøede-
v�ím Karel Teige (1900 - 1951, autor pøedná�ky Nové umìní
proletáøské, pozdìji dvou manifestù poetismu a pøíspìvkù ve
sbornících Surrealismus).

Èeská literární avantgarda nalézala hlavnì ve dvacátých le-
tech prostor v øadì èasopisù, napø. v Èervnu, Proletkultu, Pás-
mu, ReDu, Disku, Kmenu, v revui Surrealismus aj., kde se ob-
jevovala jak její tvorba, tak její manifesty, prohlá�ení, progra-
mové stati apod. Charakteristické pro pøíslu�níky avantgardy
hlavnì dvacátých let jsou je�tì dal�í okolnosti. Mnozí z nich u�
jako velice mladí (�lo pøevá�nì o autory narozené kolem r. 1900)
byli èleny Devìtsilu, jen� se stal skuteènou �líhní� avantgardy, a
pøirozenì se v�ichni osobnì znali. Vìt�inou zùstali pøáteli, i kdy�
se umìlecky, a èasto i ideovì, pozdìji roze�li.

JINDØICH �IMON BAAR
1869 - 1925
Katolický knìz pocházející ze selského rodu v Klenèí na Chod-

sku, kde se také narodil a zemøel. Povídky psal do øady èasopi-
sù, napø. do Zlaté Prahy, Èeského lidu, Posla, Èeských kvìtù
aj. Nìkteré jeho prózy odrá�ejí snahu o reformu èi spí�e mo-
dernizaci katolické církve, hlavní tì�i�tì autorova díla je v�ak
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v povídkách a románech z venkovského prostøedí, které se
znaèným smyslem pro skuteèné pomìry zobrazují vìt�inou
v�ední ka�dodenní zá�itky chodských venkovanù.

Mù�eme ho øadit k autorùm realistické prózy, jejích klasic-
kých postupù se dr�el je�tì ve dvacátých letech, kdy u� mìla
realistická venkovská próza (napø. Karolina Svìtlá, Tereza No-
váková aj.) svou znaènou tradici. Baarova próza tedy nehleda-
la nìjaký nový umìlecký tvar, dokonce ani nové, èi pøesnìji
v zásadì nové námìty. V dobì, kdy se v èeské literatuøe u�
rozbíhaly proudy moderny, byl Baar bezpochyby autorem
v umìleckém smyslu konzervativním.

Pøesto nepùsobil staromilsky, svì�est vyprávìní a výsti�nost
charakterù mu získávaly ètenáøe nejen v krat�ích prózách (Pro
kravièku, Hanèe, Hu nás, v povídkových svazcích Farské his-
torky, M�ikové obrázky aj.), ale i ve vìt�ích románech (Jan
Cimbura, Osmaètyøicátníci, Lùsy, Kanovník, Poètáø aj.). Na
tomto CD najdete knihu Haný�ka a Martínek. Úspìch Baaro-
vých próz jako by potvrzoval, �e �ir�í ètenáøské vrstvy mají
patrnì víc v oblibì vyzkou�ené, ovìøené a jim známé postu-
py ne� tvùrèí experimenty. Za pøedpokladu, �e i v postupech
tradièních bude autor zajímavým a upoutá pozornost, co� se
Baarovi daøilo. Patrnì jeho nejvyzrálej�í dílo je román Paní
komisarka (1923), první èást cyklu, pokraèujícího romány
Osmaètyøicátníci a Lùsy. Je pozoruhodný i pro dne�ního ète-
náøe líèením osudù B. Nìmcové v dobì, kdy se na Chodsku
seznamovala s  lidovou slovesností. Právì to s ní mìl J. �.
Baar spoleèné, sám se toti� folklorem zabýval a výsledky své
práce shrnul v Chodských písních a pohádkách.

BAJKA
Prastarý lit. útvar, pìstovaný u� v 6. stol. pø. Kr. propu�tìným

øeckým otrokem Ezopem (historicky v�ak nedolo�eným), poz-
dìji ve Francii Marií de France (1135 - 1200), R. M. La Fontai-
nem (1621 - 1695), v Rusku I. A. Krylovem (1769 - 1844),
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v Nìmecku G. E.Lessingem (1729 - 1781). Podstata bajky tkví v 
alegorii, v tom, �e zvíøata jednají a hovoøí jako lidé, z jejich èinù
i výrokù pak plyne jisté pouèení pro èlovìka.

Jde tedy o literární útvar �didaktický� (= výchovný), ale tak se
mu obvykle øíká v uèebnicích, a i kdy� je to pravda, není to
pravda celá. Bajky by sotva získaly tak znaènou oblibu, kdyby
jen chtìly �vychovávat�. Daleko více v�dy pùsobily tím, �e bys-
tøe a vynalézavì, èasto s nádechem humoru, ironie a satiry
pojmenovávaly lidské ne�vary a zlozvyky, které ètenáø èi po-
sluchaè beztak znal a jim� se rád zasmál. U skuteènì dobré
bajky je toti� víc dùle�itá její nápaditost a vtipnost ne� výchov-
nost. Aèkoliv bajka byla pùvodnì urèena dospìlým, postupnì
se ustálila jako oblast dìtské literatury, i kdy� ne bez výjimek.

U nás se objevovaly bajky u� v renesanci, v obrozenecké li-
teratuøe je psal Puchmajer, pozdìji napø. Jan F. Hru�ka (1865
- 1937, Chodské bajky), Václav Øíha (vl. jm. V. Tille, 1867 -
1937) S. Podlipská, zøídka K. V. Rais. V nové èeské literatuøe
proslulo pøevyprávìní I. Olbrachta O mudrci Bidpajovi a jeho
zvíøátkách, mo�nosti bajky v�ak lákaly i autory jiné.

BALADA
Pùvodnì francouzská forma lyriky, která mìla ustálený poøá-

dek ver�ù a strof: v�dy 3 strofy ze 7 a� 12 ver�ù, po nich násle-
dovalo závìreèné poslání, které mìlo polovinu ver�ù ne� prvá
èást balady. V renesanci to byla oblíbená forma F. Villona (tzv.
villonská balada). Balada byla báseò obvykle tragického, dra-
matického obsahu, u nás J. Neruda ve sbírce Balady a roman-
ce postupoval nezvykle: nìkteré básnì svým obsahem odpo-
vídající spí�e romanci nazýval baladami a naopak. Balady v tra-
dièním tvaru a významu psával èasto napø. J. Vrchlický, mo-
derní balady, které dodr�ovaly pouze klasickou formu, známe
ze sbírky V. Nezvala 52 hoøkých balad studenta Roberta Davi-
da, uveøejnìných pùv. pod pseudonymem.
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BOHUSLAV BALBÍN
1621 - 1688
Jezuitský knìz, který v pobìlohorské dobì tí�ivì nesl, �e reka-

tolizace (= obnovení katolictví, zákaz protestantského vyznání)
s sebou pøiná�í jako prùvodní jev jednak exulantství významných
osobností (velmi si vá�il napø. J. A. Komenského), jednak rychlou
ztrátu èeských národních hodnot, pøedev�ím jazyka.

Je autorem øady latinsky psaných prací, mezi nì� patøí Výtah
z dìjin èeských (Epitome rerum Bohemicarum) a deset svazkù
Rozmanitostí z dìjin Království èeského (Miscellanea historica
regni Bohemiae), zahrnujících dùle�ité historické materiály, z nich�
mnohé by se jinak asi neuchovaly. B. Balbín toto dílo zamý�lel
v trojnásobném rozsahu, ale nedokonèil. Historií se zabýval i v
práci Uèené Èechy (Bohemia docta), vydané v�ak a� na poèátku
obrození. Z díla B. Balbína má zásadní význam pro udr�ení èe�-
tiny a hlavnì její návrat pozdìji Rozprava na obranu jazyka slo-
vanského, zvlá�tì èeského (latinsky: Dissertatio apologetica pro
lingua slavonica, praecipue Bohemica). Tento jeho spis vy�el také
a� na zaèátku obrození (1775) a pøedstavoval pro první obroze-
necké období znaènou posilu.

BAROKO
Historická epocha od druhé pol. 16. stol. do konce první pol. 18.

stol., v pozdním baroku s pøesahem do sklonku 18. stol., u nás za-
èínající plnì a� v 17. stol. Byla proslavená pøedev�ím umìním vý-
tvarným (malíøským i sochaøským) a stavitelským. Baroko vzniklo
v Itálii a rychle se roz�íøilo do Evropy, hlavnì do �panìlska, ale i k
nám. Zde bylo silnì spjato s protireformaèním úsilím katolické círk-
ve, proto se objevuje ve znaèné míøe ve stavbách kostelù apod.,
v obrazech a sochách svatých, køí�ových cest atd., ale i v pøestav-
bì mìst, je� utrpìla válkami té doby. Typickým znakem baroka je
tzv. mariánský (èi morový) sloup na mìstských námìstích a sochy
sv. Jana z Nepomuku. Významní architekti baroka byli u nás bratøi
Dienzenhoferové a Santini. Ze staveb tohoto období vynikají napø.
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kostel sv. Mikulá�e, Klementinum, Èernínský palác, �ternberský
palác a sochaøská výzdoba Karlova mostu v Praze, zámek
v Buchlovicích, divadlo v Èeském Krumlovì, kostel v Kuksu aj., pøed-
ními sochaøi byli u nás Platzer, Braun (napø. sochy u zámku v Kuk-
su), Brokoffové, malíøi �kréta, Brandl, na Slovensku Kupecký.

Na rozdíl od výtvarného umìní a stavitelství se v èesky psané lite-
ratuøe baroko výraznì neprojevilo, co� souvisí s celkovým úpadkem
èeského jazyka a národní literatury po Bílé hoøe. Lidovým divákùm
byly urèeny tzv. �kolské hry, vìt�inou v jezuitských kolejích, jako Ra-
kovnická vánoèní hra, zpracovávající nábo�enské látky, a dále tzv.
 interludia, krátké, nepøíli� nároèné ver�ované hry nebo spí�e jen drob-
né komediální scénky, fra�ky z v�edního �ivota, jaké psal napø. V.
Kocmánek. Vzdìlanìj�í a nároènìj�í úroveò znamenal V. Michna
z Otradovic, dále ver�e Felixe Kadlinského (1613 - 1675) èi Bedøicha
Bridela (1619 - 1680). Vlastenecky cítícím pøedstavitelem èeského
baroka byl jezuita Bohuslav Balbín svým dílem Rozprava na obranu
jazyka slovanského, zvlá�tì èeského. Nejvýznamnìj�í èeskou kul-
turní osobností na pøelomu renesance a baroka byl ov�em Jan A.
Komenský.

Nìkteré základní barokní literární námìty (napø. pocit �ivotní
beznadìje, jemu� se tehdy øíkalo latinsky vanitas vanitatis, tj.
marnost nad marnost, zjitøený pocit smrti, konfrontace pozem-
ského a posmrtného bytí, fascinování neznámým a nepocho-
pitelným) i postupy (ve výtvarném umìní i v literatuøe, urèené
nároènìj�ím ètenáøùm, smysl pro dokonalost výrazu, vyvá�e-
nost a slo�itost výstavby díla) pramenily ze základního napìtí
baroka: ze slo�itého vnímání vztahu mezi pozemským, sku-
teèným, a tím, co bylo dáno vírou v �ivot vìèný. Pøedchozí re-
nesance si toto napìtí tak nepøipou�tìla, a je pøirozené, �e ba-
rokní my�lení a cítìní pùsobilo i dál a� do na�í doby. Proto se
mluví pøenesenì o barokním (èi barokizujícím) literárním ná-
mìtu nebo výrazu napø. u básníkù, jako jsou nìkteøí symbolis-
té, napø. O. Bøezina, u prozaikù jako je J. Durych, u  J. Zahrad-
níèka apod. V tìchto pøípadech samozøejmì není mínìna je-
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jich skuteèná pøíslu�nost k historicky danému kulturnímu ob-
dobí baroka.

FRANTI�EK BARTO�
1837 - 1906
Uèil na moravských gymnáziích, byl �ákem F. Su�ila, který

v nìm probudil zájem o  lidovou slovesnost.
V osmdesátých a devadesátých letech 19. stol. vydal zejmé-

na: Nové národní písnì moravské, Národní písnì moravské novì
nasbírané, Kytice z národních písní moravských. Vìnoval se té�
pøevyprávìní moravských lidových pohádek a studiu moravských
náøeèí, psal i �kolní pøíruèky, napø. Malou slovesnost.

EDUARD BASS
l888 - 1946
Byl mimoøádnì zajímavou, pozoruhodnou a mnohostrannou

osobností èeské kultury od doby pøed první svìt. válkou. Aèko-
liv se mìl stát po otci obchodníkem, nijak ho to nelákalo a od r.
1910 se vìnoval kabaretu. U� o tøi roky pozdìji byl èinný jako
zpìvák, konferenciér a autor textù v Èervené sedmì, co� byl
tehdy pøímo pojem: kabaret, který si nezøízenì utahoval z c. k.
mocnáøství, který mìl skvìlé kuplety, scénky, výstupy a je�tì
dnes je pokládán za ten nejlep�í zaèátek v�ech tzv. malých
scén u nás. Být pøirovnán k Èervené sedmì byla v�dy ta nej-
vìt�í pocta, jakou mohl nìjaký kabaret získat.

Psaní pro kabaret pøivedlo Basse i k psaní do Lidových no-
vin, pùsobil v nich jako autor ver�ovaných Rozhláskù, poví-
dek, soudnièek, causerií, parodií, anekdot atd. Proto vìt�inu
Bassova díla tvoøí soubory krat�ích textù (napø. Co Arbes
nenapsal, Vrchlický nebásnil, Umìlci, mecená�i a jiná èelád-
ka aj.), pøípadnì samostatnì vydané povídky, spí�e výjimeènì
del�í romány, napø. Ètení o roce osmaètyøicátém.

Nejznámìj�í je ov�em E. Bass dvìma knihami. Jednou, nepøíli�
rozsáhlou, která patøí celá desetiletí k základùm klukovské èetby,
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Klapzubovou jedenáctkou. Pøíbìh starého Klapzuby a jeho
jedenácti synù, z nich� vychoval skvìlé fotbalisty, zná ka�dý.
Kdo ne, o mnoho pøichází. Druhým vrcholným Bassovým dí-
lem je rozsáhlý kronikáøský román Cirkus Humberto (1941),
v nìm� se autor ukazuje nejen jako milovník tohoto prostøe-
dí, ale i jako jeho znalec a chápavý pozorovatel. Jde o dílo,
které patøí ke zlatému fondu èeské literatury, a i kdy� bylo
v televizním seriálu zpracováno výteènì, byla by �koda ochudit
se o jeho pøeètení. Bass na nì pozdìji navázal cyklem deseti
povídek Lidé z maringotek.

BELETRIE, BELETRISTA
Výraz vznikl z franc. slov belles lettres (= krásné písemnic-

tví), u nás je dodnes pou�íván i doslovný pøeklad krásná litera-
tura. Beletrie tedy znamená v�eobecnì ve�kerou umìleckou
literaturu, tj. prózu, poezii, eseje, a odli�uje ji tak od nauèné
literatury a� u� vìdecké, odborné èi populární.

Umìlecká literatura se od celku psaných textù oddìlovala
postupnì v  antice, v�dy v�ak zùstávaly nìkteré hranièní ob-
lasti, napø. èetné pamìti byly víc beletrií ne� vìcným svìdec-
tvím (Giovanni Casanova 1725 � 1798). Bìhem èasu se vy-
tváøely a rozvíjely dal�í hranièní formy mezi beletrií a nauè-
nou literaturou, zejména tzv. literatura faktu, non fiction, u nás
nìkdy také nazývaná umìlecko-nauèná literatura, z pùvodnì
ryze �urnalistické reportá�e se vyvíjely tvary umìlecké repor-
tá�e. Naopak tøeba románová beletrie mnohdy pou�ívá nì-
které nebeletristické prvky, deníkové záznamy, úryvky
z novinových èlánkù apod. Kromì toho se v rùzných obdo-
bách význam termínu beletrie rùznì zu�oval, nìkdy na litera-
turu vy��ích umìleckých nárokù, jindy naopak na literaturu
spí�e konzumní.

Dnes se v praxi slovo �beletrie� u�ívá nejèastìji pro prózu,
zejména takovou, která má pøíbìhový dìj, i kdy� to není termi-
nologicky pøesné. Zøídka se v�ak setkáme s oznaèením bás-
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nické sbírky jako beletrie a dokonce se mù�eme domnívat, �e
by to mnohé pletlo.

Beletrista je pak autor pí�ící beletrii, èili krásnou nebo jinak
také umìleckou literaturu. Beletristou je proto i básník. Ale jak
se zvykovì v�ilo u�ívání výrazu beletrie pro prózu, jsou takto
v souèasné dobì oznaèováni zejména prozaici a i u nich (hlav-
nì s vhodným pøívlastkem, napø. zruèný beletrista, zku�ený be-
letrista apod.) slou�í tento termín obvykle k vyjádøení faktu, �e
autorùv význam je pøedev�ím ve stavbì pøíbìhu s bohatým, roz-
vinutým dìjem, zápletkou, øadou postav, vedlej�ích epizod apod.

KAREL JOSEF BENE�
1896 - 1969
Slou�il v první svìt. válce, kde byl tì�ce ranìn, pracoval

v pra�ské Univerzitní knihovnì, pozdìji byl øeditelem Státní
pedagogické knihovny J. A. Komenského. Za nacistické oku-
pace byl pro úèast v odboji zatèen a vìznìn, jakoby zázrakem
pøe�il v r. 1945 pochod smrti.

Bene�ova prozaická tvorba se po debutu Dìvèe s kvìtinami
(1920) od románové prózy Dobrý èlovìk (1965) vyvíjela
v �irokém rozpìtí. Zahrnovala prózy z autorovy souèasnosti i 
historické, povídky i romány. Nezøídka se pøiklánìl k postupùm
psychologické prózy, hlavnì ve dvou románech z tøicátých let,
Uloupený �ivot a Kouzelný dùm (1935 a 1939; oba romány
byly zfilmovány, prvních z nich v Anglii). V Uloupeném �ivotì
autor tì�il z vdìèného námìtu dvojnictví, s ním� se
v meziváleèné literatuøe setkáváme napø. u  I. Olbrachta, E.
Hostovského èi J. Kopty. V Kouzelném domì vypráví pøíbìh
èlovìka, jen� ztratil pamì�.

Tyto námìty jsou samozøejmì samy o sobì pro ètenáøe lá-
kavé, jsou nìèím mimoøádným, s èím se v �ivotì hned tak ne-
setkáme. Bene�ovi pøedstavovaly v�ak i nìco víc, mo�nost na-
hlédnout pod povrch jednání a my�lení, meziosobních vztahù,
nálad, citù, pocitù, a� ke koøenùm lidské pravdivosti. Zejména
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Kouzelný dùm je v na�í psychologické próze pøíkladem tako-
vého díla, v nìm� vhled do psychiky èlovìka se u� pohybuje
v dìjové stavbì knihy na hranici psychiatrického pøípadu. Sa-
mozøejmé je, �e oba romány upoutaly i filmové diváky: Bene�
jaksi pochopil a také úspì�nì vyjádøil dnes u� �iroce známou
skuteènost, �e jakmile se objeví nìco, co by mohlo zajímat
�cvokaøe�, publikum to nesmírnì pøitahuje.

Mezi Uloupeným �ivotem a Kouzelným domem vydal autor
také román Vítìzný oblouk (1937), který bychom si nemìli plést
se stejnojmenným dílem E. M. Remarqua. Bene�ova kniha je
obrazem �ivota na èeském malomìstì dvacátých let, s øadou
prostupujících se osudù a se silným sociálním zøetelem. Spi-
sovatel se zde s uplatnìním svých zvládnutých psychologií
postav soustøedil zejména na promìny, jimi� procházelo my�-
lení lidí pøi pøechodu od starého mocnáøství k nové republice.
Svùj prvý román Dobrý èlovìk pøepracoval v r. 1940 pod ná-
zvem Èervená peèe�.

Po návratu z nacistického koncentráku se vìnoval pøevá�nì
historické próze (trilogie Mezi dvìma bøehy, Draèísetba, Útok)
èerpající z doby kolem r. 1848, povídkám Rudá v èerné, romá-
nu Rodný hlas aj. Zejména v historických prózách v�ak autor,
který døíve dovedl zruènì a pùsobivì pou�ívat psychologické
pohledy, vynalézavou stavbu dìje atd., zùstával spí�e
u popisnosti, jako by tyto knihy mìly být �obrázky z dìjin�.

I pro dne�ního ètenáøe tak bezpochyby bude nejpoutavìj�ím
Bene�ovým dílem jeho Kouzelný dùm.

VÁCLAV BENE� TØEBÍZSKÝ
1849 - 1884
Jeden z nejoblíbenìj�ích èeských beletristù na sklonku 19. sto-

letí, hodnì v�ak ètený i pozdìji. Obèanským povoláním knìz, pøi-
spíval do øady tehdej�ích èasopisù otiskujících povídky (Kvìty,
Lumír, Zlatá Praha, Ruch aj.), psal historické prózy zamìøené vlas-
tenecky, se znaènou mírou romantického vidìní minulosti, pøièem�
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národní my�lenka u nìho stála v�dy v popøedí. Aèkoliv byl kato-
lickým knìzem, pøedstavovala mu národní rozmach pøedev�ím
husitská doba a neváhal ji oslavovat.

Proto�e psal zejména povídky, najdeme v jeho díle nejèastì-
ji jejich soubory (Stezkami na�ich dìjin, Povídky karl�tejnské-
ho havrana, Ze zapomenutých pamìtí, Povídky starovìké
z dìjin vlasteneckých aj.) nebo krat�í prózy (Oèista, Z na�ich
dìjin, Pan Zikmund z Bor�ic, Zakletec). V men�í míøe jsou to
romány, napø. Ane�ka Pøemyslovna, Trnová koruna èi Králov-
na Dagmar. Nejoblíbenìj�í asi byly Povídky karl�tejnského
havrana (1884).

V. Bene� Tøebízský byl tím, komu se kdysi øíkávalo �lidový
spisovatel�. Takové oznaèení v�ak musíme chápat v nejlep�ím
slova smyslu. Víceménì znamenalo, �e autor neusiluje o hledání
nìjakých nových tvùrèích postupù, ale �e mu jde o to, aby jeho
dílo pronikalo k co nej�ir�ím vrstvám ètenáøù, aby k ním hovo-
øilo svým pøehledným, srozumitelným dìjem, svou citovostí,
my�lenkou, s ní� se i ètenáø bez vy��ího literárního vzdìlání
snadno ztoto�ní. Pozdìji, v promìnách èeské literatury od pøe-
lomu století, pùsobil Bene� Tøebízský ponìkud staromilsky a
byl pokládán spí�e za autora venkovských dìdeèkù a babièek.
Tak trochu to snad byla pravda, ale autorovi se tím dost køivdi-
lo. Zapomínalo se pøitom, �e literatura není jednolitý celek a �e
Tøebízskému se podaøilo nìco, co se nepodaøilo mnoha spiso-
vatelùm v historii èeské literatury oslavovanìj�ím, toti� pronik-
nout poctivým a upøímnì mínìným ètením tam, kde by se mo�-
ná jinak neèetlo vùbec.

BO�ENA BENE�OVÁ
1873 - 1936
Do literatury vstupovala v dobì tìsnì pøed první svìt. vál-

kou, kdy øada autorù zaèala obracet pozornost k neduhùm, po-
krytectví a pøedstíravosti spoleènosti. Nìkdej�í �ánrový realis-
mus, pojatý jako �ánrový obrázek, se v nové tvorbì pøe�il. Nej-
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zøetelnìj�í to bylo u  buøièských, anarchistických básníkù, ale
stejné rysy nalézáme i v próze, napø. u  K. M. Èapka Choda a
dal�ích. Obraz, který svým ètenáøùm nabízí Bene�ová, je vìt-
�inou obraz zklamání, deziluzí a pochybností, poznání, �e vìci
a lidské vztahy jsou ve skuteènosti jiné, ne� jak se navenek
tváøí. Autorka se tak stává jedním ze zakladatelù èeské psy-
chologické prózy, okruhy jejích témat jsou vìt�inou spojeny
s otázkami postavení �eny, ideálù a nadìjí mladých lidí, roz-
porù mezi vlastními pøedstavami a skuteènými mo�nostmi atd.

Psychologický smysl B. Bene�ové je patrný v jejích po-
vídkových souborech z doby pøed první svìt. válkou, bìhem ní
a krátce po ní (Nedobytá vítìzství, My�ky, Kruté mládí, Tiché
dívky, Oblouzení), kde støetnutí jedince a okolí je zpravidla vi-
dìno jako støetnutí mládí a zkostnatìlého, citovì okoralého a
zi�tnì prospìcháøského �vìku rozumu�. Nejrozsáhleji pøedsta-
vuje autorka toto své pojetí generaèních i spoleèenských roz-
porù od dvacátých let v dvojdílném románu Èlovìk (1919, 1920)
a ve váleèné trilogii Úder, Podzemní prameny, Tragická duha.
Av�ak �ir�í románový dìj jako by ji vedl k potøebì pøesáhnout
bezprostøední pohled na lidskou pocitovost k �ir�ím souvislos-
tem, v nich� se rozplýval, tak�e se mo�ná zøetelnìji a bezpro-
støednìji projevuje v jejích povídkových souborech psaných
døíve.

Aèkoliv tyto povídky jsou staré u� více ne� tøi ètvrtiny století,
s pøekvapením nad nimi toti� zji��ujeme, �e v mnohém si ucho-
valy svou výpovìdní sílu. Za vrchol spisovatelèiny tvorby je pak
pokládána novela Don Pablo, don Pedro a Vìra Luká�ová
(1936), poslední autorèina próza, která vy�la v roce její smrti a
pozdìji byla i zfilmována. Zde jako by Bo�ena Bene�ová sama
nalezla nadìji v mládí, nebo pøinejmen�ím, dala mládí na tuto
nadìji plné právo.
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PETR BEZRUÈ
(vl. jm. Vladimír Va�ek)
1867 - 1958
Bývá obvykle nazýván slezský bard, básník slezského lidu,

pìvec svého kraje a tak podobnì, jedna z nejvýraznìj�ích
osobností èeské poezie. Vìt�inou je ve velké oblibì mezi �áky
a studenty, proto�e jeho jméno není spojeno s velkým po-
ètem knih. V�eobecnì se soudí, �e vydal vlastnì jen dvì.
Pùvodní soubor ver�ù Slezské èíslo roz�íøený pozdìji do zná-
mé knihy Slezské písnì (1909), a básnickou skladbu Stu�ko-
noska modrá. Jiné jeho básnì (Paralipomena I., Paralipome-
na II., Labutinka aj.) stejnì jako tøeba povídky Studie z kafé
Lustig zùstávají obvykle stranou, jen jako poznámka
v literárních slovnících.

Je tomu tak mo�ná proto, �e samotné Slezské písnì natolik
vyènívají nad na�i literaturu pøed první svìt. válkou, kdy popr-
vé vy�ly, �e stále znovu lákají odborníky i vykladaèe. U� to,
jak se objevily. Neznámý po�tovní úøedník Vladimír Va�ek
básnì pùvodnì Slezského èísla posílal anonymnì do Èasu,
který redigoval J. Herben, trvalo dlouho, ne� bylo jeho autor-
ství zji�tìno a bylo nìkolikrát i zpochybòováno, Va�ek - Bez-
ruè odmítal velmi dlouho jakékoliv literární uznání a slávu.
Proè? Ze skromnosti èi z marnivosti? O Bezruèovi vy�la øada
knih a ka�dá to nìjak vysvìtluje, nejpravdìpodobnìj�í v�ak
je, �e zaujímal prostý názor: a� mluví dílo samo. A ono mluvi-
lo a mluví stále. Slezské písnì jsou v jistém smyslu nezaøadi-
telné do vývoje èeské poezie, i kdy� bývají nìkdy spojovány
se symbolismem. Jejich podstata v�ak spoèívá v jakési sa-
morostlosti, pøímosti, bezprostøednosti, jí� jsou vzdáleny èis-
tì literární snahy a spisovatelská cti�ádost. Je to volání èlo-
vìka, který se nemohl dál dívat se zalo�enýma rukama na to,
jak trpí jeho rodný kraj, jak se ho dotýká propojení národnost-
ního i sociálního bøemene, které je kladeno na bedra lidí jemu
blízkých. Proto vypráví jejich pøíbìhy, jejich osudy.
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Pro Bezruèe je báseò pøevá�nì pøíle�itostí k epickému obra-
zu skuteènosti, které je sám spoluúèastníkem. Zdálo by se, �e
tato bezprostøednost básníkova výkøiku, v nìm� èasto nechybí
zoufalství, bude natolik zále�itostí jen citovou, �e umìlecký tvar
nebude hrát valnou roli. Opak je pravdou. Vezmìme si kterou-
koliv báseò ze Slezských písní a ètìme ji pomalu, tak, aby nám
neunikla její skladba, stavba ver�e, volba slov. Pak poznáme
sami, jak velký básník Petr Bezruè byl.

KONSTANTIN BIEBL
1898 - 1951
V literatuøe tomu tak bývá, �e nìkteøí tvùrci, kteøí výraznì

ovlivnili svou dobu, zùstávají posléze jaksi stranou. Ne snad
zapomenuti, ale spí�e zastínìni tìmi, jim� je vìnována vìt�í
pozornost. To je i pøípad Konstantina Biebla. Tento dùvìrný
pøítel Wolkerùv, Nezvalùv a dal�ích, èlen brnìnské
Literární skupiny a slavného pra�ského Devìtsilu, který pøispí-
val do øady èasopisù dvacátých a tøicátých let (Sr�atec, Trn,
Domov a svìt, Rozpravy Aventina, Host, Kmen, Tvorba aj.),
patøil k básníkùm poetismu, od tøicátých let se pøiblí�il surrea-
lismu a stal se i èlenem Surrealistické skupiny. Bìhem první
svìt. války byl na frontì, zajat, uprchl ze zajetí, po válce studo-
val medicínu, ale pak se vìnoval jen literatuøe, spolupracoval
s nakladatelstvím Melantrich.

U� první sbírky z dvacátých let, v nich� se hlásil k 
 proletáøské poezii (debut Vìrný hlas (1924), pak Zlom, Zlodìj
z Bagdadu) a dal�í z tého� desetiletí, ladìné v duchu poetis-
mu (Zlatými øetìzy, Modré stíny, S lodí, je� dová�í èaj a kávu,
Nový Ikaros), ho ukazují jako básníka nejen velké obraznosti,
která byla u poetistù pravidlem, ale také zvlá�tní citovosti, ja-
kési umírnìnosti, témìø bychom øekli ostychu. Bieblovi byla
fantazie nejen zdrojem básnické tvorby, ale pøímým pro�ívá-
ním �ivota, souèástí jeho lidství, výrazné citovosti, projevující
se èasto napø. témìø písòovou formou ver�e, pøímým oslove-
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ním, otevøenou bezprostøedností. Surrealistická tvorba z po-
èátku tøicátých let (sbírka Nebe peklo ráj, báseò v próze Plan-
cius) autorovi umo�nila výrazovou i obrazovou volnost, pøíznaè-
nou u� pro jeho Nového Ikara (1929), pravdìpodobnì vrchol-
né Bieblovo dílo. Kdy� se potom dostal do tvùrèí krize, na nic si
nehrál a nic nepøedstíral (byl velmi kritický k vlastní tvorbì a
mnoho svých básní nezaøadil do sbírek, vy�ly a� v V. svazku
Díla), trvalo osm let, ne� vydal dal�í knihu, Zrcadlo noci.

Zde se jeho volný ver� nápadnì zjednodu�uje, opro��uje od
metafor, stává se jakýmsi vyprávìním pro�itkù, záznamem do-
jmù. Poèátkem padesátých let, kdy se èeská poezie znaènì
schematizovala, zaøadil do sbírky Bez obav nìkolik básní, kte-
ré tomuto tlaku nepodlehly. Èíst jeho básnì znamená v�ít se
nejen do jeho pøedstav, ale i do jeho pocitù, nebo� Bieblova lyrika
byla v�dy silnì osobní. Právì proto si zaslou�í, abychom ji vnímali
i s vkladem osobnosti své. Ne z povinnosti, ale s chápavostí pro
jeho nevtíravý, av�ak bohatý obraz.

JAN BLAHOSLAV
1523 - 1571
Studoval na mnoha zahranièních �kolách a univerzitách, osob-

nì se setkal s  renesanèním nábo�enským reformátorem Mar-
tinem Lutherem, byl pozdìji biskupem Jednoty bratrské. Na-
psal Gramatiku èeskou a svým podílem znaènì pøispìl k vydání
Kralické bible, do ní� byl s úpravami pøevzat jeho vlastní pøe-
klad Nového zákona.

J. Blahoslav byl mimoøádnì dùle�itou osobností èeské rene-
sance druhé pol. 16. stol., pøedchùdcem J. A. Komenského jak
svým my�lením, tak svými názory. Ve støetu s jinými pøedstavi-
teli jednoty bratrské (novì je mo�né i psaní Jednota bratská,
aèkoli pravidla uvádìjí jednotu) napø. dùraznì podporoval vzdì-
lávání v tomto nábo�enském seskupení (spisem Filipika proti
misomusùm, 1567), a celkovì usiloval o to, aby jednota pøe-
stala být jakýmsi uzavøeným svìtem, nezajímajícím se o dìní
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kolem, aby vstøebávala my�lenky humanismu a renesance a
také je spoluvytváøela.

LEV BLATNÝ
1894 - 1930
Jako mnoho dal�ích pøíslu�níkù své generace za�il první

svìtovou válku na frontì, pak byl úøedníkem u dráhy, redak-
torem, dramaturgem Národního divadla v Brnì. To poslední
mu asi vyhovovalo nejvíc, proto�e s divadlem byl spojen vel-
mi blízce, sám psal také divadelní hry. Byl v�ak také prvním
pøedsedou brnìnské Literární skupiny a psal i  prózy, pøevá�-
nì krat�í, v nich� mohl uplatnit svùj smysl pro expresionistic-
kou grotesku a ironii.

Lev Blatný toti� nejen na divadle, ale i v próze patøil k autorùm,
kteøí si s oblibou brali na mu�ku malomì��áctví, pøedstíravost
tzv. spoleèenské honorace, v�echno to, èím moderní umìlci opo-
vrhovali a co jim na jedné stranì bylo k smíchu, na stranì druhé
v�ak také dokladem nebezpeèné a �kodlivé hlouposti. Blatný
tento svùj postoj projevil jak v nìkolika divadelních hrách (napø.
Ko-ko-ko-dák, Vystìhovalci, Øí�e míru), tak v povídkách (Regu-
lace 1927, Housle v mrakodrapu 1928). Není ov�em divu, �e
èasem hledal i nìjaké klady, o které by se sám mohl opøít. Ob-
vykle v�ak zji��oval, �e jsou to spí�e iluze, na které není spoleh-
nutí. Povídkový soubor Housle v mrakodrapu nám dává nahléd-
nout na obì tyto stránky Blatného tvorby a svým zpùsobem na
to, jak se tehdy i mnozí jiní spisovatelé, mající za sebou váleèné
zákopy, vyrovnávali s nenaplnìním toho, co si pøedstavovali,
kdy� jim nad hlavami létaly �rapnely.

Lev Blatný byl otcem básníka Ivana Blatného, který vstoupil do
literatury sbírkou Paní Jitøenka a� v roce 1940.
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KLEMENT BOCHOØÁK
1910 - 1981
Úøedník, od r. 1945 pùsobil jako knihovník v Brnì. Autor spi-

rituálního proudu a katolického proudu, jako vìt�ina katolic-
kých autorù psal do Akordu, Lidových novin, také do Kritického
mìsíèníku.

Ve tøicátých a poèátkem ètyøicátých let vydal nìkolik sbírek
básní, svìdèících o vlivu O. Bøeziny a J. Zahradníèka, ale i  F.
Halase: Malý �ebrák (1935), �luè a víno (1938), Jasy (1940),
Uschlé kvìtiny (1942). Dal�í jeho sbírky z doby nacistické oku-
pace (Zápisník, Snáø planetáø) i tìsnì pováleèných (Svìt, Pláò
andìlská, Tøi slzy) jsou prosyceny nábo�enským cítìním, kte-
ré se u tohoto básníka dostává do poloh �ivotní pokory a ode-
vzdanosti. Ta je v jeho pojetí øe�ením pocitu marnosti, obecnì
vlastního nejen autorùm spirituálního ra�ení, ale i básníkùm
ovlivnìným existencialismem. Øe�ení tohoto pocitu je ov�em
u rùzných autorù rùzné a K. Bochoøák je hledal právì ve svém
nábo�enském zamìøení.

Pozdìji ve sbírce Cesty a zastavení (1958) pro nìho pøed-
stavovaly jakýsi smír se svìtem kolem vzpomínky na dìtství a
pøírodní lyrika rodné Èeskomoravské vysoèiny, stávající se mu
zdrojem urèité vyrovnanosti. Tímto duchem jsou neseny i dal�í
sbírky: Vìèná lovi�tì (1969), kde zaznívá opìt výraznì jeho
nábo�enské cítìní, dále Proudìní z r. 1981 a o deset let poz-
dìji Staronové básnì. V zahranièí vy�la autorovi próza Køí�o-
vá cesta (1976) a soubor próz i ver�ù Legendy (1984).

Po r. 1948 se K. Bochoøák vìnoval i dìtské literatuøe, stejnì
jako øada dal�ích autorù, kteøí nechtìli pøijmout polohy poúno-
rové �budovatelské� poezie. Psal pro dìti prózy èerpající z jeho
nejbli��ího okolí (Barevná sklíèka, Kouzelné hraèky) èi ladìné
jako fantazijní pohádky, nejzøetelnìji v knize U krále Vendelí-
na. Nejosobitìj�í byly Pøíbìhy a vzpomínky po veèerech se-
brané (1958). Do tvorby pro dìti proniklo autorovo nábo�en-
ské zamìøení jen ojedinìle, rozhodující v ní byl èistý lyrismus,
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obraznost a výrazová vytøíbenost. Zejména ve svazku Pøíbìhy
a vzpomínky po veèerech sebrané pøevládlo zklidnìné vypra-
vìèství, vybavující ètenáøi minulost se zámìrem dobrat se ge-
neraèních souvislostí.

Literárnì nejvýznamnìj�í Bochoøákùv vklad spoèíval ov�em
v jeho sbírkách poezie z let tøicátých a ètyøicátých. V nich
patøil k nejvýraznìj�ím pøedstavitelùm katolického proudu a
zároveò nejdùslednìj�ím v pøijetí køes�anské zásady neodpo-
rovat zlu, chápat je jako projev bo�í vùle.

SIGISMUND LUDVÍK BOU�KA
1867 - 1942
Katolický knìz a básník, psal do Nivy, Lumíru a Nového �ivo-

ta, co� byl èasopis Katolické moderny, o její� zalo�ení se za-
slou�il.

Jako ostatní její autoøi se sna�il o nové polohy poezie prosyce-
né vírou v Boha, ve své tvorbì z devadesátých let a poèátku 20.
stol. byl v�ak sám je�tì pøíli� pod vlivem doznívajícího básnické-
ho pojetí ruchovskolumírovské generace (Pietas, Legendy aj.),
tak�e podobnì jako celá Katolická moderna do vývoje literatury
pøíli� nezasáhl. To se daøilo a� pozdìji mlad�ím autorùm katolic-
kého proudu.

EMANUEL BOZDÌCH
1841 - 1889/1891
Nejprve k tomu nejasnému datu pod dramatikovým jménem:

od r. 1889 byl nezvìstný, v r. 1891 ho úøednì prohlásili za mrt-
vého. To spí�e pro poøádek. Pro nás je podstatnìj�í, �e Ema-
nuel Bozdìch byl ve své dobì jedním z nejuznávanìj�ích autorù
divadelních her, �e se divadlu vìnoval i jako dramaturg Proza-
tímního divadla a pozdìji jako divadelní kritik, autor èlánkù a
referátù v øadì novin a èasopisù.

Mìl velký úspìch u� svou druhou hrou, veselohrou Z doby
kotilionùv, a mo�ná právì z tohoto úspìchu si pro sebe odnesl
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dùle�ité pouèení. Bozdìchovi toti� vìt�inou nebylo autorsky
blízké my�lenkovì slo�ité, významovì nároèné divadlo, ve své
tvorbì dával pøed tragédiemi pøednost komedii, obvykle tako-
vé, jaké se øíká situaèní nebo konverzaèní, tj. v ní� celá vese-
loherní zápletka vyroste z nìjaké náhody, nedorozumìní, se-
tkání apod. Kdyby �il Emanuel Bozdìch dnes, psal by mo�ná
televizní sitkomy, a psal by je urèitì skvìle. Mù�eme tak usu-
zovat podle toho, �e nìkteré jeho hry (Zkou�ka státníkova, 1874;
Svìtapán v �upanu, 1876; Jenerál bez vojska, 1889) svého
autora dalece pøe�ily.

Svým pøímoèarým, oddechovým humorem se stávaly Boz-
dìchovy hry trvale vdìènou souèástí zejména repertoáru
ochotnických scén, ale byly s povdìkem vítány náv�tìvníky
i v kamenných divadlech. Je to prostì tak, co� v�ichni víme,
�e divák nemá v�dy chu� na vá�né drama a chce se jen od
plic zasmát nìjaké smì�né postavì na jevi�ti. U Bozdìcha v�ak
obvykle ta legrace míøila k nìèemu podstatnìj�ímu, proto bývá
jeho jméno vyslovováno èasto jedním dechem se jménem
o necelých dvacet let mlad�ího Václava �techa. Av�ak �e Ema-
nuel Bozdìch nìkdy od svých situaèních komedií zamíøil také
nìkam jinam, ukazují jeho historická dramata Baron Goerz a
Dobrodruzi, vá�ná hra z doby Rudolfa II., která byla za Ra-
kousko-Uherska cenzurou zakázána.

FRANTI�EK BRANISLAV
1900 - 1968
Vystudoval filozofickou fakultu v Praze, pak byl úøedníkem,

po r. 1945 redaktorem. Psal do Pramenu, Plánu, Národního
obrození, Lidových novin aj. Básník do sebe uzavøené, citovì
vøelé, ale v�dy jakoby nesmìlé a trochu pøitlumené poezie,
neusilující o výraznìj�í projev v dobovém literárním vývoji. Vì-
kovì zapadal do generace Devìtsilu a ostatních avantgard-
ních umìlcù po první svìt. válce, nemìl v�ak podíl ani na pro-
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letáøské poezii, ani na poetismu èi surrealismu, nepatøil ani ke
katolickému proudu.

Jeho sbírky z dvacátých a tøicátých let, Bílý kruh, Na rozcestí,
Na houslích jara, podzimu aj. pøedstavovaly pøedev�ím lyriku
s pøírodními motivy. F. Branislav se zabýval severskou literatu-
rou a aèkoliv byl básníkem domova, jako by i na jeho ver�e
dolehl jakýsi zvlá�tní pocit ticha a klidu.

Patrné to bylo u� v jeho svazku Vìèná zemì (1939) a o rok
pozdìji v Dýmu ke hvìzdám. Po r. 1950 vydal nìkolik sbírek
(Milostný nápìv, Krásná láska, Veèer u studny), v nich� si po-
dr�el výraznì lyrický výraz, ètenáøsky pøíznivý ohlas si získal
zejména poslední z nich, vydanou r. 1955. Ten nebyl pøeko-
nán ani Branislavovými svazky z let �edesátých, napø. Vìnec
z trávy (1960), Moøe (1961), dále Øecká sonatina, Divertimen-
to a kantiléna (1962, 1964), Sluneèní kámen (posmrtnì).

Od padesátých let se stal jedním z nejpublikovanìj�ích auto-
rù ver�ù pro dìti, napø. Ryby, ryby, rybièky, Malá øíkadla a øada
svazkù dal�ích (soubornì Básnì dìtem, 1971, Øíkali mu Jeè-
mínek, Jeèmínkùv návrat). V ohlasu této své tvorby se tehdy
øadil hned za F. Hrubína a J. Èarka.

BRUNCVÍK, KRONIKA O BRUNCVÍKOVI
asi v 2. pol. 14. stol.
Støedovìké rytíøské eposy byly urèeny hlavnì tìm, o jejich�

hrdinství pojednávaly, tj. �lechtì. Mìla si z nich vzít jednak
pøíklad, jak se poøádný rytíø má chovat, jednak potvrzení své
vlastní dùle�itosti v tehdej�ím spoleèenském uspoøádání.
Av�ak postupnì se rytíøské eposy rùznými zpùsoby dostá-
valy do poloh tzv. rytíøské povídky èi rytíøského románu, li-
dového ètení pro �ir�í vrstvy. To ètení musíme chápat vìt�i-
nou tak, �e nìkdo rytíøskou povídku pøedèítal ostatním, pro-
to�e èíst umìl tehdy málokdo. Proto i s ohledem na poslech
bývaly rytíøské povídky dìjovì bohaté a plné dobrodru�ství
jako dnes nìjaký western. Vìt�inou ostatnì také líèily kraje
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èi události, s nimi� se bì�ný lidový posluchaè jaktì�iv ne-
setkal.

Bohu�el, ze støedovìkých rytíøských povídek se zachovalo
málo. Bruncvík, èi také Kronika o Bruncvíkovi, je jednou z mála
takovýchto památek, bezpochyby i proto, �e byla èasto znovu
a znovu vydávána a� do 16. století i pozdìji, a �e její látka
pøe�la i do pohádek a povìstí. Pokud pøíbìh o tom, jak se do-
stal do èeského znaku støíbrný lev, nìkomu pøipomene Jirás-
kovy Staré povìsti èeské, nebude se mýlit. Kronika
o Bruncvíkovi vznikla ov�em o pár století døív a mù�e být do-
cela zajímavé pøeèíst si dneska, jak taková rytíøská povídka
kdysi vypadala.

OTOKAR BØEZINA
(vl. jm. Václav Jebavý)
1868 - 1929
Obèanským povoláním byl uèitelem na mì��anské �kole, co�

odpovídalo dne�nímu 6.-9. roè. základní �koly. Nejen pro jeho
tvorbu, ale i pro jeho my�lení a �ivotní zájmy bylo dùle�ité ob-
dobí pøibli�nì posledních deseti let 19. stol., kdy uèil v Nové
Øí�i na Moravì. Tam toti� èasto nav�tìvoval bohatou klá�terní
knihovnu, která ho lákala k èetbì, ale i podnìcovala k vlastní
tvorbì. V�eobecnì se projevoval jako samotáøský, do sebe uza-
vøený èlovìk, pro kterého studium starovìké i novìj�í evrop-
ské, ale také indické filozofie stejnì jako studium jazykù bylo
zajímavìj�í ne� cokoliv jiného. Byl jedním z úèastníkù Èeské
moderny (spoleènì napø. s  J. S.Macharem, F. X. �aldou, V.
Mr�tíkem, J. K. �lejharem aj.), publikoval v Rozhledech, Lumí-
ru, Volných smìrech, Novém kultu a dal�ích èasopisech.

Aèkoliv psát zaèínal u� jako mladík, teprve sbírka básní Ta-
jemné dálky pøedstavila toho pravého Bøezinu, pro nìho� poe-
zie byla nejen zpùsobem, jak uniknout z v�edního ka�doden-
ního �ivota, ale i zpùsobem, jak si klást otázku, kde je vlastnì
smysl tohoto �ivota, proè má být pro�íván a k èemu vede. Od
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sbírek Svítání na západì (1896), Vìtry od pólù (1897)a� ke
Stavitelùm chrámù (1899) a ke sbírce Ruce (1901)se Bøezi-
novo hledání odpovìdi na tuto nelehkou otázku ubírá k nadìji,
�e smysl lidství je ve vzájemné sounále�itosti, v lidské poko-
øe, v odu�evnìlém pro�itku údìlu, který byl èlovìku dán, tak
jako mu bylo dáno místo nejen na této planetì, ale v celém
vesmíru.

Bøezina je chápán jako nejvýznamnìj�í èeský pøedstavitel
symbolismu, nikoliv neprávem. V jeho ver�ích v�ak znìjí èas-
to tóny mystické a tóny vyjadøující básníkovo pøesvìdèení, �e
to, co pro�íváme, je neznámými, spí�e jen citovì tu�enými pouty
spojeno s èímsi nepoznaným, tajemným, záhadným, pøesto
v�ak existujícím stejnì opravdovì jako na�e skuteènost. To
v�e èiní z Otokara Bøeziny básníka, kterého není snadné èíst a
pochopit. Alespoò zdánlivì ne, pokud budeme chtít jeho bás-
nì chladnì rozebírat. Ponìkud jinak tomu je, kdy� se ètenáø
poddá síle básníkových obrazù, kdy� je nechá na sebe pùsobit
a podnítí jimi svou vlastní fantazii.

S odstupem vlastnì u� celého století nás také mù�e napad-
nout, �e Bøezina pøedstihl svou dobu, tehdy a� pøehnanì vì-
øící na sílu rozumu, jednoznaèných pravd, nesporných fakt,
vìdeckého a technického pokroku atd. O sto let pozdìji je
lidstvo otevøenìj�í i jiným pohledùm a otázkám, které mo�ná
nelze s urèitostí zodpovìdìt, ale u nich� je dùle�ité, �e byly
polo�eny jako doklad potøeby èlovìka pøekonat své vlastní
hranice.

BUDY�ÍNSKÝ RUKOPIS
viz Hádání Prahy s Kutnou Horou

EMIL FRANTI�EK BURIAN
1904 - 1959
Vystudoval Státní konzervatoø, byl èlenem Devìtsilu, vystøí-

dal øadu divadel, v nich� pùsobil, a� zalo�il r. 1927 vlastní reci-



32

taèní sbor �voiceband�, se kterým cestoval po Itálii. Potom pra-
coval v divadlech v Praze a v Olomouci a posléze otevøel r.
1934 divadlo D 34. To bylo v meziváleèných letech vedle Osvo-
bozeného divadla J. Voskovce a J. Wericha �pièkou èeské di-
vadelní avantgardy.

K ní se E. F. Burian jednoznaènì hlásil pomìrnì nerozsáhlou
autorskou tvorbou (sbírka Idioteon, 1926; po válce vydal ro-
mán ve ver�ích Jeden ze v�ech a sbírku Vidìno slzami, obì
díla 1947)), ale pøedev�ím pojetím divadelních adaptací i je-
vi�tní práce. Psaní se sice vìnoval i pozdìji, s del�ím èaso-
vým odstupem vy�el jeho svazek povídek s námìty z koncen-
tráku Osm odtamtud (1954) a román Vítìzové (1955), tì�i�tì
jeho umìleckého zájmu bylo nicménì i pak spjato s divadlem.

Pro Buriana bylo pøíznaèné, �e èasto v nových polohách pøivá-
dìl na jevi�tì �Déèka� (èíslo za D se mìnilo ka�dým rokem) star�í
autory ( Dykova Krysaøe, Klicperu, Máchùv Máj,
 Bene�ové Vìru Luká�ovou, Ha�kova �vejka, Mary�u bratøí Mr�-
tíkù, ale i Pu�kina, Shakespeara, Goetha aj. Pozoruhodná byla
jeho První lidová svita a Druhá lidová svita podle folklorních látek,
jim� svou inscenací dával dosud nebývalý, resp. aktuální smysl.
Velice plasticky tím potvrzoval, �e u skuteèného umìleckého díla
se nezøídka ukazuje mo�nost jeho stále se obnovující platnosti.
Dnes bychom mo�ná pou�ili anglický výraz comeback, ale nebyl
by pøesný: Burianovi ne�lo o nìjaký mechanický návrat, nýbr� o ta-
kovou inscenaci, která by byla �novým vidìním�, která by ve vý-
znamové vrstevnatosti díla na�la nové my�lenky. Jeho tvorba v D
byla v jistém smyslu obohacující polohou avantgardy. Ta se toti�
rodila jako popøení starých literárních konvencí, nikoliv v�ak døí-
vìj�ích literárních hodnot. Burian nyní ukazoval, jak k takovým
hodnotám, které mají stále co øíct, má avantgarda sama tvoøivý
vztah.

D 41 (tedy r. 1941) bylo nacistickými úøady zavøeno a E. F.
Burian skonèil v koncentraèním táboøe. Po r. 1945 D obnovil,
nastudoval nìkolik pozoruhodných inscenací (montá� z folklorní
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poezie Vojna, dramatizaci Olbrachta, Èechova Výletu pana
Brouèka do XV. stol., Operu z pouti podle vlastního libreta aj.),
Déèko v�ak u� nebylo takovým kulturním støediskem jako kdy-
si.

BUØIÈI
V�ité oznaèení pro èeské autory z pøelomu století, let pøed prv-

ní svìt. válkou a krátce po ní, kteøí odmítali staré poøádky, spo-
leèenské zvyklosti a zpùsob �ivota, jen� nevyhovoval jejich pøi-
rozené touze po svobodì, prosazení jedineènosti osobnosti
i lidské pospolitosti.

V podstatì se významovì buøièi kryjí s anarchisty (viz anar-
chismus), i kdy� výraz buøièi je �ir�í v tom smyslu, �e anarchisté
buøièi zùstali, i kdy� u� se k anarchismu nehlásili. Mezi buøièe
proto poèítáme celou øadu èeských literárních osobností, patøí
k nim napø. F. Gellner, K. Toman, F. �rámek, R. Tìsnohlídek, I.
Olbracht, J. Ha�ek, V. Dyk, J. Mahen, O. Theer.

BYLINY
Ruské epické básnì lidového pùvodu, bohatýrské zpìvy, je�

hrály podobnou roli jako v západní støedovìké literatuøe epo-
sy. Oslavují hrdiny kolem kní�ete Vladimíra , který �il v letech
972 - 1054 v Kyjevì a pøijal køes�anství. Hlavními postavami
bylin jsou napø. Ilja Muromec, Èurila Plenkoviè aj. Byliny v�ak
byly skládány i o jiných ne� kyjevských bohatýrech, napø. nov-
gorodských, rostovských, moskevských atd.

Pøíznaèným znakem bylin je jejich stavba, umo�òující jak
pùsobivost obrazu, tak snadné zapamatování a ústní pøedáva-
ní slovesnosti, tak�e ka�dý vypravìè je mohl �íøit dál. Ústní
podání bylin se udr�ovalo a� do 19. stol. a obstarávali je potul-
ní pìvci, tzv. �skomorochové�. K stavebním rysùm bylin patøí
èasté opakování dùle�itých slov èi obrazù, pou�ívání ustále-
ných pøívlastkù (tzv. epiteton constans) i ustálených obratù
v prùbìhu vyprávìní. Do znaèné míry nahrazují byliny v ruské
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literatuøe ztvárnìní mytologických látek, i kdy� se v nich mytolo-
gie v pravém smyslu neobjevuje. U balkánských Slovanù jsou jim
blízké zpìvy napø. o kralevici Markovu bojujícím proti Turkùm,
nazývané guslarice podle toho, �e je �íøili a� do 19. stol. potul-
ní pìvci zvaní �guslaøi�. Èeskému ètenáøi pøiblí�il ruské byliny
nezapomenutelnì F. L. Èelakovský, v souèasné dobì byly nì-
které byliny i guslarice pøevyprávìny prózou v díle E. Frynty,
V. Cibuly a V. Hulpacha Hrdinské báje staré Evropy.

JAN CAMPANUS VODÒANSKÝ
1572 - 1622
Jan Campanus pøipojoval ke svému jménu Vodòanský podle

Vodòan, kde se narodil. Pùsobil v Praze jako mistr univerzity,
po jedno období byl i jejím rektorem. Jeho osobnost zobrazil Zik-
mund Winter v románu Mistr Kampanus, líèícím osudy tohoto
humanistického uèence, který se po pobìlohorské porá�ce sna�il
bez úspìchu pøestupem ke katolictví prospìt univerzitì, s ní� byl
celý �ivot spojen. Kdy� si pov�imneme poèe�tìlého Winterova
psaní jména Campanus, mo�ná nás nìco napadne, a pokud
ano, nebudeme se mýlit. Jan Campanus toti� jako vìt�ina hu-
manistù své doby psal latinsky, napøíklad drama Bretislaus, tj.
Bøetislav, nebo ver�ované dìjiny Èech, nazvané Cechias. La-
tinsky psal i básnì, které do èe�tiny pøelo�il r. 1942 J. B. Èa-
pek pod názvem Lyra Campanova.

Pøesto v�ak poèítáme Campana do èeské literatury, proto�e
jeho tvorba vyrùstala plnì z domácího prostøedí i cítìní huma-
nistických vzdìlancù tehdej�í doby. Hranice mezi tzv. lidovým
ètením, jaké pøedstavoval napø. stále vydávaný èesky psaný
Bruncvík, a tìmito pùvodnì latinsky psanými ver�i je zdánlivì
nepøekroèitelná. Opravdu v�ak jen zdánlivì.

CAUSERIE
Výslovnost tohoto franc. slova zní �kózrí� a výraz znamená

vtipnou úvahu, pojednání èi vyprávìní o nìjaké události, zá�it-
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ku apod., pøièem� podstatným rysem causerie je, �e její autor
chce navázat se ètenáøem pøímý vztah, do znaèné míry ho jak-
si �vtáhnout� do svého vlastního pohledu: autor i ètenáø se mají
na vìc samotnou dívat stejnýma oèima. Causerie je èastá for-
ma novináøská, jako taková má blízko k  fejetonu, existují v�ak
ryze literární causerie, vycházející jako kni�ní soubory, tako-
véto causerie vznikly buï zámìrnì pro urèitou knihu nebo jako
shrnutí textù publikovaných døíve èasopisecky. Causerie do-
vedl skvìle psát J. Neruda, po nìm nikoliv náhodou autoøi tak
èi onak spjatí se �urnalistikou, napø. knihy K. Èapka Výlet do
�panìl, Cesta na sever aj. jsou svým zpùsobem soubory ces-
topisných causerií.

CÍRKEVNÍ HRY
viz mirákl
viz mysterium,
viz pa�ijové hry
viz støedovìká literatura
viz renesance

CIVILISMUS
�ir�í oznaèení pro nìkteré znaky evropského avantgardního

umìní poèátkem 20. stol., hlavnì pøed první svìt. válkou èi po
ní, u tvùrcù tehdy mladé èi pøímo nejmlad�í generace. Proje-
voval se ve výtvarné i literární tvorbì a poznamenal celou øadu
dal�ích -ismù, je� mìly své vlastní vyhranìné rysy, èasto spolu
souvisely, èasto v�ak stály proti sobì, jako byl
 futurismus, kubismus (zvlá�� výrazný v malíøství, napø. Pablo
Picasso, George Braque, Ferdinand Legér) dále unanimismus,
vitalismus aj. Pokud jde o literaturu, mù�eme je shrnout pod
volné pracovní oznaèení civilizaèní poezie (i kdy� mnohá díla
byla prozaická), u nás sem èásteènì spadá èeská
pøedváleèná avantgarda, proletáøská poezie a pozdìji i
poetismus.
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Spojující prvky v�ech smìrù a proudù civilismu byly
v podstatì dva. Prvým z nich byl odpor ke starému umìní ze
sklonku 19. stol. (ve výtvarnictví proti tzv. akademismu, tj.
proti malování tak, jak se umìlci nauèili na malíøských akade-
miích, bez vlastní osobitosti; v literatuøe jednak proti parnasis-
mu, u nás hlavnì proti tradici ruchovcù a lumírovcù, ale i proti
dekadenci), druhým byl okouzlený obdiv k novým technickým
mo�nostem, je� skuteènì na pøelomu století mìnily �ivotní
styl (rádio, automobil, elektrické osvìtlení velkomìstských ulic
atd. atd.).

Civilismus proto nelze pokládat za jednotný smìr umìní, spí-
�e je tøeba jej chápat jako mnohotvárný, vnitønì pokud jde
o jednotlivé programy a výrazové styly znaènì diferencovaný
vstup do nového století techniky, který probíhal rùznými zpù-
soby. V�eobecnì v�ak byla vlna civilismu spojena s nad�ením,
dùvìrou v budoucnost, s umìleckou aktivitou projevující se
nejen tvorbou, ale i rùznými velmi výmluvnými manifesty, pro-
gramy aj. Struènì øeèeno, civilismus pohnul stojatými vodami
�spoøádaného� kum�tu. Na èem� nic nemìní, �e mnohé jeho
programy se èasem ukázaly jako pøehnané, jednostranné
nebo naivní, a mnohé jeho -ismy pomìrnì brzy zanikly: po vlnì
civilismu se u� umìní zpìt do 19. stol. mohlo vrátit jen v pokleslé
produkci.

CIVILIZAÈNÍ POEZIE
Obecnìj�í oznaèení proudu civilismu v básnictví, èasto je

u�íván i výraz �pøedváleèná avantgarda�, i kdy� její pùsobení
pokraèovalo i po konci první svìt. války.

Za nejznámìj�í svìtové autory civilizaèní poezie bývají po-
va�ováni Amerièan W. Whitman (1819 - 1892, Stébla trávy) a
Belgièan E. Verhaeren (1855 - 1916, napø. Mnohonásobný lesk),
dále se projevila v rùzných obmìnách a s rùzným programo-
vým vyhranìním èi zvlá�tními obmìnami u pøedních básnic-
kých pøedstavitelù futurismu (jeho� zakladatel byl Ital F. T. Ma-
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rinetti, 1876 - 1944, v Rusku jej zpoèátku prosazoval V. Maja-
kovskij, 1893 - 1930, u nás èásteènì zastávali nìkteøí autoøi
pøedváleèné moderny kolem Almanachu na rok 1914), kubis-
mu (projevujícímu se napø. u Francouzù Guillauma Apollinai-
ra, 1880 - 1918, a Jeana Cocteaua 1889 - 1963) a konstrukti-
vismu (hlavnì v ruské poezii po r. 1917).

U nás se civilizaèní poezie prosadila nejprve v tvorbì S. K.
Neumanna u zmínìné pøedváleèné moderny a ve vlnì
 proletáøské poezie, spojující civilizaci se zájmem o dìlníka jako
nositele budoucnosti (ve smyslu sociálním a revoluèním, ale také
zcela prostì tak, �e dìlníci vyrábìjí v továrnách ony zázraky nové
civilizace), pozdìji v  poetismu. Sféra civilizaèní poezie obecnì
v�ak není tak snadno ohranièitelná, urèitì bychom do ní mohli
zaøadit i napø. Nezvalova Edisona aj.

JOSEF ÈAPEK
1887 - 1945
Malíø, v�estrannì èinná kulturní osobnost let mezi obìma

svìtovými válkami, èlen výtvarného spolku Mánes, èlen umì-
lecké skupiny Tvrdo�íjní spoleènì s J. Zrzavým, R. Kremliè-
kou, V. �pálou, Vl. Hofmannem, autor výtvarných kritik, èlán-
kù, studií.

Do literatury zasáhl jen obèas a vìt�inou spoleènì se svým
bratrem Karlem Èapkem, s ním napsal napø. Záøivé hlubiny a
Krakono�ovu zahradu, vydané v letech první svìt. války, brzy
po ní pak divadelní hru Ze �ivota hmyzu (1921) a pozdìji Ada-
ma Stvoøitele (1927). Samostatnì je autorem hry Zemì mnoha
jmen a øady studií, esejù, úvah o výtvarné kultuøe (napø. Nej-
skromnìj�í umìní) apod.

Literárnì stojí ov�em v popøedí samostatné tvorby Josefa
Èapka jeho próza Stín kapradiny (1930), pøíbìh, v nìm� se
epické líèení útìku dvou pytláckých vrahù pojí s bohatým vidì-
ním prostøedí, je� nezapøe pohled malíøe, pro nìho� ani oby-
èejný les není obyèejný. My�lenkovì podnìtnou prózu Kulha-
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vý poutník, která je nesena vztahem volného vyprávìní a filozofic-
kých úvah, najdeme jakoby na jednom pólu autorovy tvorby,
zatímco na druhém je jeho nesmrtelné Povídání o pejskovi a
koèièce èi jedna pohádka, pøipojená k bratrovì knize Devatero
pohádek. S Karlem Èapkem ostatnì Josefa Èapka spojovalo
nejen dìtství v Malých Svatoòovicích, nejen blízké chápání mo-
derního umìní a nìkolikeré spoluautorství, nejen to, �e poslé-
ze bydleli v Praze vedle sebe. Spojoval je, by� smutnì, i konec
jejich �ivotù: Karel zemøel krátce pøed nacistickou okupací, Jo-
sef na samém jejím konci v koncentraèním táboøe.

KAREL ÈAPEK
1890 - 1938
Bezpochyby nejznámìj�í èeský prozaik meziváleèného ob-

dobí a vedle Jaroslava Ha�ka také nejpøekládanìj�í. Byl
v mnoha smìrech ústøední postavou od dob, kdy vystudoval
filozofii na pra�ské univerzitì a vrátil se ze studijního pobytu
v Nìmecku a Itálii: Èapek byl jedním z tìch, kdo stáli u zrodu
Almanachu na rok 1914, který byl programovým vyhlá�ením
tzv. pøedváleèné moderny (generace Almanachu na rok 1914).
Do obecného povìdomí vstupoval jako redaktor Národních lis-
tù a hlavnì pak Lidových novin, v nich� pùsobil s dùslednou
pravidelností a� do své smrti, mezinárodnì byl èinný v Pen klu-
bu, svìtové spisovatelské organizaci.

�ivotními názory byl K. Èapek dùsledný demokrat a huma-
nista, pøesvìdèený o tom, �e ka�dý èlovìk má nezadatelné
právo na vlastní �ivot a rozhodování o nìm, ale i na spoluú-
èast v rozhodování o vìcech veøejných. My�lenkovì stál blíz-
ko T. G. Masarykovi (co� vyjádøil i v knize Hovory s TGM), Ma-
saryk také patøil k páteèníkùm, co� byli Èapkovi dùvìrní pøáte-
lé, kteøí ho v�dy v pátek nav�tìvovali v jeho vinohradském dom-
ku. Z Èapkova demokratického cítìní v�ak vyplývalo i jeho pøá-
telství s èetnými tehdej�ími levicovými èeskými spisovateli, napø.
s komunistou Vladislavem Vanèurou. Byl ov�em dùsledným
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odpùrcem jakéhokoliv totalismu, komunistického èi fa�istické-
ho. Jeho umìlecká i veøejná vystoupení proti fa�ismu vyjádøe-
ná v kritických letech ohro�ení demokracie pøedev�ím romá-
nem Válka s mloky a zcela naplno divadelními hrami Bílá ne-
moc a Matka mu vynesla nenávist tìch, kteøí po Mnichovì cíti-
li, �e se samostatnou republikou bude brzy konec a rychle pøe-
vlékali kabáty. Èapek se tehdy stal terèem nevybíravých úto-
kù. Jako známá umìlecká osobnost byl pro èeské fa�isty zo-
sobnìním toho, co nenávidìli, a jako zcela skromnì a prostì
�ijící obèan byl terèem snadným. Novináøské útoky brzy pøe-
rostly v útoky osobní, které spoleènì s bezmocí nad mnichov-
ským diktátem na K. Èapka silnì pùsobily. Po zápalu plic ze-
møel na sklonku roku 1938 a jeho smrt byla svým zpùsobem
symbolická. Umíral zároveò s demokracií, v ni� celý �ivot vìøil
a která byla nadlouho v této zemi potlaèena.

Do literatury vstoupil Karel Èapek vlastní tvorbou témìø ne-
nápadnì. Jeho prvé knihy, vydávané spoleènì s bratrem Jo-
sefem Èapkem (Záøivé hlubiny, Krakono�ova zahrada, 1916 a
1917) nebo samostatnì (povídkové svazky Bo�í muka, Trap-
né povídky, 1917 a 1921) mìly pomìrnì malé náklady a zauja-
ly tehdy jen omezený okruh ètenáøù. Èeská kulturní veøejnost
nebyla je�tì zvyklá na tento moderní výraz, vìt�inì ètenáøù byl
bli��í tvar realistické prózy ze sklonku pøedchozího století, za-
budovaný v obecném povìdomí celou øadou oblíbených auto-
rù, jako byli Tereza Nováková, Ignát Herrmann, Alois Jirásek,
Zikmund Winter, J. �. Baar aj. Navíc samo období první svìto-
vé války pøíli� umìleckému hledání nepøálo. Zatímco v  poezii,
ètenáøsky v�dy ponìkud výluènìj�í, se moderní proudy prosa-
zovaly snáze, v  próze to autoøi jako Èapkové èi Richard Wei-
ner a dal�í nemìli snadné. Skoro toté� lze øíct o první Èapko-
vì høe Loupe�ník z r. 1920. Tato hra byla a� pøíli� odvá�ná,
revoltující, bouølivá, a� pøíli� z ní bylo patrné, �e za jejím prá-
vem mladých hrdinù na svobodné rozhodování o sobì je skry-
to cosi, co mohlo naru�it snahu o jakýsi pováleèný poklid, kde
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by se v�e v novém samostatném státì pìknì vrátilo
k vyzkou�eným a osvìdèeným rakouským tradicím. Èapkùv
Loupe�ník stál svým významem vedle básnické tvorby tako-
vých autorù, jako byl Fráòa �rámek, mladý S. K. Neumann,
Karel Toman aj. Tito básníci byli vìdomì a zámìrnì nepohodl-
ní, a Loupe�ník také.

Èapkùv velký triumf, který rázem zmìnil jeho postavení
v èeské literatuøe, byla hra RUR. V�imnìme si, �e pøi�el po-
mìrnì brzy: 1916 vy�ly Záøivé hlubiny a RUR bylo napsáno
1920, premiéru mìlo 1921. Tato Èapkova známá hra
o Robotech (slovo, které pro svého bratra vymyslel Josef Èa-
pek, pùvodnì s velkým písmenem na zaèátku), kteøí se vzbou-
øili proti svým lidským pánùm, je dodnes svým zpùsobem zá-
hadou. Záhadou umìlecké geniality a pøedvídavosti. Kdy� se
nad ní toti� zamyslíme, pøi nejlep�í vùli nemù�eme pochopit,
jak dva roky po konci prvé svìt. války, kdy mo�nost vytvoøení
umìlé inteligence je�tì nikoho nenapadla ani ve snu, mohl K.
Èapek pøijít na námìt své hry, který se vymykal v�emu, co
tehdy bylo nejen v na�í, ale i ve svìtové literatuøe. Tohle neby-
lo toti� jen domý�lení více èi ménì pravdìpodobného vývoje
techniky, jaké známe z románù J. Verna, ani utopické konstru-
ování pøedstav, jakým se vyznaèuje dílo tehdy nejuznávanìj�í-
ho anglického autora vìdecké fantastiky H. G. Wellse. RUR
bylo drama skuteèné vize budoucnosti, a kdybychom se podí-
vali po svìtové science fiction a� po dne�ek, zjistili bychom, �e
tuto vizi od Èapka v rùzných obmìnách pøejímaly desítky, mo�-
ná stovky autorù.

Hra RUR mìla neobyèejný svìtový úspìch, byla pøelo�ena
do mnoha jazykù a hrála se v mnoha zemích, a jak u� to u nás
bývá, jestli�e nìkoho uznává svìt, je mu mo�né doma závidìt,
ale není mo�né ho pøehlí�et. Zejména tehdy ne, kdy� dal�í
autorova díla potvrzovala, �e jde o spisovatele vskutku mimo-
øádného. Námìty zdùraznìné fantazie se v Èapkovì tvorbì
dvacátých let objevily je�tì nìkolikrát: v  dramatu Vìc Makro-
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pulos (1922), jejím� tématem je o�idná otázka lidské touhy po
nesmrtelnosti, v románu Továrna na absolutno (1922) a v dal-
�ím románu Krakatit (1924), známém i z filmového zpracování,
kde jako by pøedpovìdìl vynález jaderné zbranì a opìt pøedsti-
hl desítky autorù science fiction. Ani v jednom z tìchto dìl v�ak
Èapkovi ne�lo ani o senzaci, ani o nìjaké soupeøení. V�eobec-
nì se o nìm pí�e, �e vycházel z filozofie pragmatismu, tj.
z poznávání bezprostøednosti lidského pro�itku a lidského jed-
nání, nezatí�eného slo�itými úvahami a souvislostmi, a z relati-
vismu, tj. z názoru, �e ka�dá skuteènost se mù�e komukoliv
jevit jinak ne� druhému. Takovýto výklad Èapkových východi-
sek je v zásadì jistì správný, ale pøestává mít smysl, kdy� se
z nìj stane nálepka. Ani pragmatismus, ani relativismus nebrá-
nil Èapkovi vést ètenáøe èi diváka k podstatì základních otázek
lidství, obecnì platných postojù a projevù èlovìka, morálních
hodnot. Platí to i o dílech, je� tu byla právì jmenována, a to zvlá��
výraznì: Vìc Makropulos nebo Krakatit nás vedou k zaujetí sta-
noviska, stejnì jako tomu bylo ostatnì u� v Loupe�níkovi.

Jde o to, a to je podstata Èapkova tvùrèího pøístupu, �e má jít
o stanoviska, je� si my vytvoøíme, nikoliv která nám autor vnu-
cuje. Po velice známých a oblíbených Povídkách z jedné kapsy
a Povídkách z druhé kapsy Èapek v první polovinì tøicátých let
vydal volnou trilogii tøí románù, které nesouvisely dìjovì, ale
my�lenkovým pojetím. Jsou to Hordubal, Povìtroò a Obyèejný
�ivot (1933, 1934 a 1934). V tìch se zdánlivì zmínìný Èapkùv
relativismus projevuje nejvíc, zejména v druhém a tøetím z nich.
Pohledy na urèitou událost (Povìtroò) nebo osudy èlovìka (Oby-
èejný �ivot) z rùzných zorných úhlù jako by ukazovaly rùzné
mo�né výklady, rùzné mo�né pravdy. Vskutku to dìlají. Av�ak
právì slo�ení tìchto rùzných pohledù vytváøí celek, vede ètená-
øe hloubìji, ne� by umo�òoval pohled jediný. I tady autor pøed-
stihl svou dobu. Skládání rùzných pohledù v jednu celistvou umì-
leckou výpovìï se v literatuøe (napø. francouzské) ve vìt�í míøe
projevilo a� po druhé svìtové válce. A kdy� mluvíme o této trilo-
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gii, nemù�eme si odpustit poznámku, �e první z jejích svazkù,
Hordubal, je jednou z lidsky nejsilnìj�ích Èapkových knih, kupo-
divu dodnes nedocenìnou tak, jak by si zaslou�ila.

Druhou polovinu tøicátých let zahájil Èapek románem Válka
s mloky (1936). V nìm se opìt vrátil ke své oblíbené poloze
blízké science fiction, tentokráte v�ak se zøetelnými souvislost-
mi s dobou. Jeho mloci jsou jakousi obdobou Robotù z RUR,
v tomto pøípadì jde v�ak o �ivé tvory, skuteèné mloky, kteøí se
nìjakou pøírodní mutací dostanou na úroveò èlovìka, pokud
jde o schopnosti my�lení a jednání. Schází jim v�ak lidské cí-
tìní, chtìjí si podmanit lidský svìt, chovají se totalitnì a bezo-
hlednì. V dobových souvislostech byla Válka s mloky pøijímá-
na jako parodie nacistického Nìmecka. Autor ji tak jistì i mínil.
Po více ne� padesáti letech v�ak poci�ujeme Válku s mloky
jako daleko obecnìj�í obraz nebezpeèí, je� pøiná�í manipula-
ce a ztráta pøirozených rozmìrù èlovìka. Ale jestli�e se ve Vál-
ce s mloky Karel Èapek vyslovoval k nebezpeèí totalitního na-
cistického systému je�tì s parodickou nadsázkou, bez sebe-
men�ího náznaku úsmìvu tak èiní o rok pozdìji hrou Bílá ne-
moc a v dal�ím roce hrou Matka.

Tady, v tìchto dvou vrcholných autorových dramatech, vy-
stupuje u� Èapek proti stále zøetelnìj�í hrozbì fa�ismu pøímo.
Obraznost obou jeho her je zøejmá a jednoznaènì èitelná: Mar-
�ál v Bílé nemoci je diktátor, který nemohl nebýt ztoto�òován
s Hitlerem (ale opìt, s odstupem èasu, s kterýmkoliv diktáto-
rem jiným), gesto matky, posílající svého posledního syna brá-
nit zemi, nepotøebovalo komentáøe. Av�ak aèkoliv spolu obì
tyto hry tìsnì souvisí, je mezi nimi jistý rozdíl, jen� snad byl
rozdílem v nazírání Èapka v posledním roce jeho �ivota. Bílá
nemoc konèí smrtí doktora Galéna, a tedy volnou cestou pro
diktátora. Demokracie a lidskost nemù�e èelit násilí a nelidskos-
ti. Matka konèí výzvou k boji. Str�eni my�lenkovou a citovou silou
obou her si mo�ná tento rozdíl ani neuvìdomíme. Je v�ak více
ne� výmluvný.
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Nedokonèen zùstal poslední Èapkùv román, �ivot a dílo skla-
datele Foltýna (vydaný posmrtnì), naproti tomu je øada Èap-
kových knih, o nich� jsme se tu nezmínili. Jsou to pøedev�ím
jeho cestopisné causerie (Cesta na sever, Anglické listy, Výlet
do �panìl, jeho knihy fejetonù (napø. Jak se co dìlá) a jeho
Apokryfy, svazek, který je skuteènou lahùdkou pro ka�dého
milovníka krásného slova a jiskøivé my�lenky. Nezmínili jsme
se také o Èapkových Pøekladech francouzské poezie nové doby
a o jeho pøekladu Appolinairova Pásma, o proslulé Dá�ence,
Devateru pohádek, knize Mìl jsem psa a koèku aj. Pøipomeò-
me si v�ak nìco jiného: Karel Èapek �il necelých padesát let,
od jeho první povídkové knihy s bratrem Josefem k  dramatu
Matka z posledního roku spisovatelova �ivota uplynulo pou-
hých dvaadvacet let. Co znamená Èapkova tvorba v na�í me-
ziváleèné literatuøe a v èeské literatuøe vùbec, víme v�ichni. Je
tøeba nìco dodávat?

KAREL MATÌJ ÈAPEK CHOD
(vl. jm. Karel Matìj Èapek)
1860 - 1927
Tvorba tohoto autora, který pùsobil valnou èást �ivota jako

novináø a ke svému jménu pøipojil Chod (nebo� pocházel
z Doma�lic), kdy� se seznámil s bratry Èapky, je pøevá�nì spja-
ta s posledním desetiletím 19. stol. a prvními dvaceti léty 20.
stol. To byla doba, kdy u mnoha spisovatelù kritický realismus
pøerùstal v  naturalismus, èasto pod vlivem francouzského spi-
sovatele É. Zoly, ale nejen proto.

Øada tvùrcù na sklonku 19. stol. poci�ovala, �e pravdivý, vìr-
ný obraz �ivota, a� u� byl podán ve vypjaté dramatické formì
jako tøeba v románech Terezy Novákové nebo naopak úsmìv-
nì napø. v èetných �ánrových obrázcích Ignáta Herrmanna,
ètenáøem málo pohne. �e, obraznì øeèeno, literatura by mìla
trochu pøitvrdit. Ne�lo ov�em jenom o to, �e pro naturalismus
byly pøíznaèné scény vyostøené, èasto a� �okující èi odpudivé,
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tedy �naturalistické� v bì�ném slova smyslu. Podstata naturalis-
mu spoèívala v tom, �e èlovìk byl vidìn pøedev�ím jako pøírod-
ní tvor, který je urèen nìkterými biologicky zdìdìnými zákoni-
tostmi víc ne� jakousi slupkou civilizace. Pravda je, �e v na�í
literatuøe nebylo naturalistických prozaikù pøíli� mnoho, bývají
k nim obvykle poèítáni hlavnì V. Mr�tík, J. K. �lejhar (oba úèast-
níci Èeské moderny) a právì K. M. Èapek Chod. I ten k nìmu
v�ak do�el od zaèátkù realistické prózy, po svých prvých povíd-
kových knihách a románu V tøetím dvoøe.

Nejpùsobivìji se naturalismus Èapka Choda projevil ve str-
hujícím díle Ka�par Lén mstitel (1908, zfilmováno). Je to pøí-
bìh mu�e, jen� chce pomstít zneu�ití milované dívky, promy�-
lenì a s rozvahou zavra�dí toho, kdo jí znièil �ivot, naèe� pøi
procesu (kdy mu v�ak nelze nic dokázat), sám zemøe. Velmi
pøehledná látka, vypjaté, zøetelné rozèlenìní postav, jednoznaè-
ný sociální zøetel, to v�e dalo autorovi základní pøedpoklady,
aby postupoval co nejvíce �zolovsky�. Ale hlavnì pøesvìdèivì.
Román je psán sevøenou formou, bez odboèek a zbyteèných
vedlej�ích epizod, údernì, otevøenì a s mimoøádnou pùso-
bivostí. Patøí bezpochyby k nejlep�ím èeským prózám z poèátkù
20. stol. a nemìl by být zapomenut. Øeèeno mo�ná ponìkud
zjednodu�enì, Èapek-Chod zde ��astnì nalezl svou látku a
��astnì ji zpracoval.

V dal�ích prózách (Turbína, Siláci a slabo�i, Jindrové, Vilém
Rozkoè, Øe�any aj., vìt�ina autorova díla vznikala od let pøed
první svìt. válkou do poloviny dvacátých let) se Èapek-Chod
mnohdy mo�ná a� pøíli� rozbíhá do �íøky a své výrazové po-
stupy pou�ívá nìkdy �ablonovitì. Místy vzbuzuje dojem, jako
by své postavy �nutil�, aby se chovaly tak, jak on si pøeje, co� je
ov�em ve svém vyústìní pravým opakem knihy Ka�par Lén
mstitel.

Èapek-Chod psal na základì dobré znalosti prostøedí, sku-
teèností, detailù, je cítit, �e své romány promý�lel a pøipravo-
val. Èasto ho v�ak právì tento postup odvádí od toho podstat-
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ného, co chce sdìlit. Zvolená tvùrèí metoda se mu nestává
nástrojem, ale úèelem, nìkdy i samoúèelem. Výjimkou je ro-
mán Antonín Vondrejc (1915), kde autor uplatòuje prvky gro-
tesky a pøesvìdèivé situaèní kresby i smysl pro odstínìní po-
stav. Ani zde se v�ak nesetkáváme s tou vnitøní silou, jakou
vyniká Ka�par Lén mstitel.

JAN ÈAREK
1898 - 1966
Jeho jméno známe asi v�ichni z autorovy poezie pro dìti (Ráj

domova, Radost nad radost, Bylo nebylo, Kolo radovánek aj.)
v ní� patøí k básníkùm nejvýznamnìj�ím. Neprávem pomíjena
byla dlouhou dobu Èarkova poezie pro dospìlé, kterou
v dvacátých a tøicátých letech publikoval v øadì èasopisù (Cesta,
Den, Venkov, Pramen, Brázda aj.) a která mìla velice vyhra-
nìný, osobitý ráz.

Jan Èarek se hlásil k tzv. ruralistùm, autorùm venkova, rodné
hroudy, tradièního zpùsobu �ivota. Venkov v�ak pro nìho nebyl
pøedmìtem nekritického oslavování a zbo�òování. Spí�e nao-
pak. Ve svých ver�ích zobrazoval vesnický �ivot jako �ivot sice
pevného, staletími provìøeného øádu, ale také a hlavnì jako �i-
vot tì�ký, plný odøíkání, práce a bídy. To v�e vyrùstalo z jeho
vlastního pro�itku dìtství, bylo syceno upøímností a poctivostí.
Proto i pøesvìdèivostí. Nejznámìj�í a pocitovì strhující
Èarkovy sbírky z dvacátých let, napø. Chudá rodina z Heømanì
(1924), Temno v chalupách, Smutný �ivot, stály stranou nových
výrazových proudù a dobové literatury vùbec.

Èarek nehledal ani slo�ité, ani avantgardní zpùsoby vyjadøo-
vání, stavby ver�e, obrazù. Jeho básnì jsou jakoby vyøezané
ze sukovitého døeva, zcela bezprostøední, vìcné. Síla, která je
v této Èarkovì poezii, je silou pravdy a velice hutnì, zkratkovi-
tì vyjádøené skuteènosti. Vrátit se k ní dnes znamená vracet
se ke koøenùm mnohých z nás.
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Ve své pozdìj�í poezii Èarek tuto pøímost a bezprostøednost
do znaèné míry opou�tí. Hvìzdy na nebi z r. 1934, Svatozáø a
Devítiocasá koèka (1938 a 1939) jsou sbírkami, v nich� auto-
rovi jako by nestaèil pøímý pohled na skuteènost, kterou mìl
tak dobøe za�itou od dìtství a vlastnì celými generacemi. Stá-
le z ní vychází, ale nyní dává pøednost slo�itému obrazu, uva-
�ování, pohledùm do sebe sama. Dovedeme to pochopit. Èa-
rek byl v té dobì u� bezprostøední skuteènosti své rodné Heø-
manì vzdálen, tak�e o ní víc pøemý�lel, víc si ji chtìl vybavit a
mo�ná sám pøed sebou obrazovì zhmotnit. Av�ak právì ta
pro�itost, kterou vynikala jeho tvorba z dvacátých let a která
dodnes dìlá z Èarka velkého básníka, jako by se ztrácela. Novì
ji nena�el ani ve sbírce Mezi dvìma ohni z r. 1947.

Jako v�ichni ruralisté, v padesátých letech u� nemohl Èarek
ve svém básnictví venkova pokraèovat, ruralismus byl prohlá�en
za smìr zcestný a ideovì nebezpeèný. Vìnoval se proto ver�o-
vé tvorbì pro dìti, v ní� vedle F. Hrubína je výrazným pøedsta-
vitelem moderní podoby toho, co zahájil u� J. V. Sládek, toti� �e
ver�e pro dìti pí�í autoøi známí z poezie pro dospìlé a pøiná�e-
jící do této oblasti skuteèné hodnoty.

ÈAS V PRÓZE
viz próza, její stavba a �ánry

SVATOPLUK ÈECH
1846 - 1908
Na sklonu 19. stol. a dlouho pozdìji vedle J. Vrchlického asi

nejznámìj�í a nejproslavenìj�í èeský básník, hojnì ètený a
recitovaný pøi rùzných vlasteneckých pøíle�itostech, pøedstavi-
tel rozmachu èeské poezie, ale nejen to, také úspì�nosti ná-
rodního sebeuvìdomìní, které od dob obrození postupnì rostlo.

Èelný pøedstavitel ruchovcù, byl pøijímán jako �pìvec národa�,
co� bylo mj. i dùsledkem toho, �e v  poezii byl tehdy v�eobecnì
spatøován dùkaz národního sebeuvìdomìní, projev a doklad
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my�lenek èe�ství. S. Èech publikoval v Lumíru i v jiných èasopi-
sech, ale hlavnì v Kvìtech, kde tiskl vìt�inu svých krat�ích bás-
ní, ale i �íøeji komponované epické celky. Epika byla vlastnì hlavní
doménou Èechovy poezie. Rozlehlá básnická skladba, která je
svého druhu pøíbìhem, má dìj, postavy, mu nejlépe umo�òo-
vala èasto alegorické vyjádøení vlasteneckých my�lenek,
mnohdy i vlasteneckého gesta.

Øada Èechových epických básnických skladeb z osmdesá-
tých a devadesátých let (Adamité, Evropa, Slávie, Hanuman,
Dagmar, Le�etínský kováø) patøila v poslední ètvrtinì 19. stol.
k nejètenìj�ím. Nám se dnes mohou zdát u� ponìkud tì�ko-
pádné, rozvláèné, od èasù buøièù jsme si zvykli na jiný typ po-
ezie a dokonce mo�ná na jiné chápání básnictví jako takové-
ho. Poezie dnes má vskutku vìt�inou jiné poslání, je projevem
pocitu, pro�itku, zasahuje ètenáøe obrazností výrazu a hlavnì
zkratkou. Ka�dého autora je v�ak tøeba vidìt v jeho dobì, v jeho
souvislostech, v jeho tvùrèích zámìrech. Ty mìl S. Èech zcela
vyhranìné a dosahoval jejich naplnìní s velkým úspìchem,
i kdy� stranou nezùstávaly ani jeho sbírky lyriky (Jitøní písnì,
Nové písnì, 1887 a 1888).

Z jeho obsáhlej�ích ver�ových skladeb se Le�etínský kováø
stal pøímo pojmem obrany èe�ství v pohranièních oblastech,
nejznámìj�í jsou v�ak urèitì Písnì otroka (1895), alegorie boje
za práva národa, vydané bìhem jediného roku ètyøiadvacet-
krát (!) a zùstávající v èeské literatuøe dílem nepominutelným.
Pøesto asi ètenáøsky bli��í a jaksi pøirozenìj�í bude dnes S.
Èech v o nic ménì známé poezii básnických pøíbìhù Ve stínu
lípy (1880), a ov�em i jako autor dvou humorných knih, je� on
sám mo�ná chápal jako díla oddychová, toti� próz Pravý výlet
pana Brouèka do Mìsíce a zejména Nový výlet pana Brouèka
tentokráte do XV. století (oba svazky 1888).
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FRANTI�EK LADISLAV ÈELAKOVSKÝ
1799 - 1852
Je vedle Jana Kollára vùdèím pøedstavitelem druhé vlny èes-

kého národního obrození, podníceného pøedev�ím dílem Jo-
sefa Jungmanna, autora Historie literatury èeské, Slovesnosti
a Slovníku èesko-nìmeckého. Zatímco star�í Josef Dobrovský
chápal èeské vlastenectví spí�e územnì a i kdy� stál vlastnì
u zrodu obrození jako takového, nevìøil pøíli�, �e se èeský ja-
zyk stane plnohodnotným jazykem kultury a vìdy (proto také
své Dìjiny èeské øeèi a literatury psal nìmecky), Jungmann byl
pøesvìdèen, �e skuteèným Èechem mù�e být jen ten, kdo èes-
ky mluví, pí�e a ète. To se sice snadno øeklo, ale daleko hùø
uskuteèòovalo.

Èe�tinì tehdy chybìla celá øada slov bì�ného vyjadøování,
tím spí�e odborných termínù, vývoj jazyka a národní kultury
byl bìlohorskou porá�kou pøeru�en. Jungmann vypracoval mj.
Slovník èesko-nìmecký, v nìm� sám vytvoøil øadu nových slov,
je� mohla být pou�ívána místo slov nìmeckých (èasto v bì�né
øeèi rùznì zkomolených), jeho pøátelé s ním spolupracovali pøi
vytváøení odborných výrazù z øady oborù, a Jungmann sám
pøekladem dvou známých svìtových literárních dìl (F. R. Cha-
teaubriand, Atala; J. Milton, Ztracený ráj) prokázal, �e èe�tinou
se lze i literárnì vyjadøovat. Pøeklad je v�ak stále jenom pøekla-
dem.

F. L. Èelakovský byl jedním z prvních, kdo Jungmannovu
my�lenku poèátkem 19. stol. prokazovali vlastní tvorbou. Byl
to èlovìk vzdìlaný, profesor na univerzitì ve Vratislavi a
v Praze, redigoval nìkolik èasopisù a do dal�ích pøispíval, a
napadlo ho, �e obrozenecká pùvodní literatura by pøece jen
asi potøebovala nìjakou oporu, �e se nemù�e vyvinout jenom
tak z dobré vùle a snahy. Hledal souvislosti, na nì� by bylo
mo�no navázat, a nalezl je ve folkloru, v lidové slovesnosti.
Ta toti� �ila svým vlastním �ivotem (v písních, obyèejích, po-
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hádkách apod.) stále a Èelakovský jako první pochopil, �e je
to pokladnice, z ní� lze èerpat.

Vìnoval se proto sbírání lidových písní a vydal pod názvem
Slovanské národní písnì dílo, jeho� význam byl pøeveliký.
Pøedev�ím bylo velmi obsáhlé, mìlo tøi svazky, a objevovalo
skuteèné drahocennosti lidové písnì nejen èeské, ale i jiných
slovanských národù, jak je vidìt u� z názvu. Èelakovský se
tak stal sbìratelem lidové slovesnosti, jí� se brzy zaèal vìno-
vat i  K. J. Erben, pozdìji B. Nìmcová a mnoho dal�ích, zá-
jem o folklorní slovesnost trvá u nás vlastnì stále.

F. L. Èelakovský nebyl v�ak jenom sbìratelem, byl i básníkem.
Dokonce vlastní básnickou sbírkou, nazvanou Smí�ené bás-
nì, literárnì zaèínal. Schopnost samostatnì tvoøit a zájem
o lidovou slovesnost ho vedly k  poezii, které nìkdy øíkáme
ohlasová podle názvu dvou Èelakovského knih: Ohlasu písní
èeských a Ohlasu písní ruských (1839 a 1829). Pùvodní lidová
slovesnost se v obou pøípadech stala básníkovi východiskem
k vlastnímu básnictví, které vyrùstalo z lidových pøedloh, tj. bylo
jejich �ohlasem�, ale umìlecky bylo u� dílem samostatným.
Ohlas písní èeských (vydaný pozdìji) zahrnuje pøevá�nì bás-
nì lyrické, zejména milostné, Ohlas písní ruských mj.
i obsáhlej�í epické skladby, vycházející z ruských bylin, tj. bo-
hatýrských zpìvù. Èelakovského ohlasová poezie byla jakýmsi
mezistupnìm mezi sbìratelským zápisem folkloru a zcela pù-
vodní poezií. Mezistupnìm v dané chvíli vývoje èeské litera-
tury asi nezbytným a urèitì plodným, pozdìji u� v básnictví
spí�e výjimeèným, èasto se s ním v�ak dosud setkáme pøi
�pøevyprávìní� lidových pohádek. Av�ak i kdy� nebudeme
pøemý�let o dobových souvislostech, zejména Ohlas písní
èeských na nás i dnes urèitì zapùsobí.
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JAN ÈEP
1902 - 1974
Prozaik, který byl po více ne� ètyøicet let �vymazán� z èeské

literatury, proto�e r. 1948 emigroval a pùsobil jako komentátor
rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V dobì svého literární-
ho pùsobení doma byl zaøazován mezi tzv. ruralisty a hlavnì
autory katolického smìru.

Jan Èep skuteènì námìtovì èerpal pøedev�ím z venkova a
jeho nábo�enské pøesvìdèení mu ukazovalo víru v Boha jako
východisko z tì�kých �ivotních osudù venkovského èlovìka.
Napadne nás, �e tak má v  próze dosti blízko k  Janu Èarkovi
v  poezii, a nebudeme daleko od pravdy. Èepa zaujal rozho-
dujícím zpùsobem osud prostých venkovských lidí, jejich� hlav-
ním smyslem �ivota byla práce, celkem jednotvárnì se odvíje-
jící v kolobìhu roèních období, ve volných chvílích trocha zá-
bavy a ka�dodenní tì�ké starosti.

To je hlavní náplní Èepových povídek z knih dvacátých a tøi-
cátých let (povídkové soubory Dvojí domov, Vigilie, Cesta na
jitøní, Letnice, Zemì�luè, Dìravý plá��). Mýlil by se v�ak, kdo
by se domníval, �e Èep si na údìl tì�kého venkovského �ivota
stì�uje. Je tomu naopak. Takový �ivot je skuteèným smyslem
lidského bytí, pochopení doèasnosti pøítomnosti èlovìka na této
zemi, které mu umo�òuje plnì pochopit bo�í pravdu. Touhy
vyboèit z tìchto daností, po�itkáøství, velkomìstské rozko�e
apod. jsou pro autora jen klamem a køeèovitou snahou nepøi-
znat si, jak se vìci mají. V románu z poloviny tøicátých let Hra-
nice stínu (1935), který je jeho nejobsáhlej�ím dílem, kde se
prolíná øada vypravìèských rovin a u povídkáøe vystupuje døí-
ve nezvyklý poèet rùznorodých postav, se Èep vyznává ze
svého pøesvìdèení, �e právì ono �zakotvení� �ivota v jistotách
rodného kraje, víry v Boha a tradice skýtá èlovìku ve zma-
tené dobì jediné bezpeèí. Vystupuje zde tak zvýraznìnì to,
co u� døíve naznaèil ve svých povídkách.
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Chudoba, stejnì jako utrpení a bolest, není pro nìho jhem,
ale tím, èím èlovìk naplòuje vnitøní smysl svého køes�anství,
samu jeho podstatu v øádu bo�í vùle. V lidské pøirozenosti je
bránit se, odmítat svùj osud a s úzkostí mu vzdorovat. Ale
v lidské pøirozenosti také je, aby jej èlovìk posléze pøijal a pod-
øídil se mu: Èepùv hrdina románu odmítne svou �ivotní urèe-
nost v rodném kraji, zkou�í �ít jinde a jinak, ale po svém ztros-
kotání se vrací tam, odkud vze�el, a najde zde klid. Soustøedì-
nìj�í tvar novely èi povídky v�ak zøejmì autorovi odpovídal víc,
vrátil se k nìmu v  triptychu Modrá a zlatá (1938) a za války
povídkovými knihami Tváø pod pavuèinou a Lístky z alba. I v
nich zùstává vìrný svému námìtovému okruhu, køes�anské-
mu vidìní svìta, chápání domova a víry jako útoèi�tì èlovìka.

ÈESKÁ MODERNA
Oznaèení pro skupinu umìlcù z konce 19. stol., kteøí se sdru-

�ili kolem manifestu Èeské moderny z r. 1895 (bývá také psán
Manifest Èeské moderny). Tvoøili ji pøedev�ím F. X. �alda, A.
Sova, V. Mr�tík, J. S. Machar, O. Bøezina aj., tedy autoøi, je-
jich� dal�í literární vývoj se v mnoha smìrech rùznil. Èeská
moderna se také u� poèátkem 20. století jako umìlecké se-
skupení rozpadla. To nebylo pøekvapivé, proto�e u� její mani-
fest prohla�oval potøebu pøísnì individuální, osobité tvorby. Pod-
stata Èeské moderny spoèívala v nìèem jiném. Byla prvým pro-
gramovým odmítnutím tzv. �vlastenecké �koly literární�, tj. ru-
chovcù a lumírovcù, a byla zásadním programem i u� zmínì-
ným zdùraznìním individuality v umìlecké tvorbì, co� zname-
nalo pøedev�ím zdùraznìní nevnìj�kovosti, nepøizpùsobivosti,
skuteèné vnitøní pro�itkovosti díla.

V obou tìchto svých stanoviscích Èeská moderna pøedjíma-
la dal�í vývoj, zejména pøedváleènou modernu a do jisté míry i 
avantgardu 20. stol. Také se v tom shodovala s jiným prou-
dem tehdej�í moderny, s  dekadenty (spoleènì s nimi tvoøí autoøi
Èeské moderny tzv. generaci devadesátých let), kteøí v�ak byli
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dost uzavøenou skupinou a s Èeskou modernou pøíli� nesouvi-
seli.

MIKULÁ� DAÈICKÝ Z HESLOVA
1555 - 1626
Vzdìlaný kutnohorský mì��an, hlásící se k vyznání podobo-

jí, tj. nekatolickému, renesanèní, èesky pí�ící autor, který se ve
svých Pamìtech nevyhýbá ironii a satirické nadsázce, ale ani
vá�nému rozboru dobových událostí. Jeho Pamìti jsou záro-
veò jakousi kronikou Kutné Hory za autorových èasù i obrazem
pomìrù v království. Souèástí Pamìtí M. Daèického je básnic-
ký soubor Prostopravda, v nìm� se jeho kritika hlavnì katolic-
ké církve pøiostøila. K tzv. masopustním hrám, v renesanci ob-
líbeným, pøispìl dialogizovanou básní Tragédie masopustova.

Nìkteré okam�iky Daèického �ivota (napø. souboj, v nìm�
zabil svého protivníka) z nìho vytvoøily vítanou postavu poz-
dìj�ích historických próz, pøièem� se jako obvykle dost pøehá-
nìlo, Daèický býval líèen a� pøehnanì jako milovník �en, pití a
nevázaných kouskù. Nechceme tvrdit, �e se tomu v�emu vy-
hýbal, nicménì jeho dílo svìdèí i o hlub�ích autorových zá-
jmech.

DADA, DADAISMUS
Jeden z -ismù moderní poezie a výtvarnictví po první svìt.

válce (vznikl vlastnì je�tì bìhem ní, r. 1916), projevoval se
rozbitím v�ech ustálených zvykù a pravidel, hlásal �poezii ne-
smyslu�, náhody, popíral jakékoliv napø. sociální poslání umì-
ní, smyslem bylo pøekvapit, �okovat, hrát si. Odtud i název dada,
co� znamená ve francouz�tinì v øeèi malých dìtí hraèku.

Dadaismus formuloval básník Tristan Tzara (rumunského
pùvodu, 1896 - 1963), hlásající �osvobození slov�. Dadaistické
ver�e byly sestaveny ze spojení smysluplných výrazù
i náhodných zvukù, dadaistické výtvarné výtvory pou�ívaly
spojení nejrùznìj�ích materiálù, jejich výsledek nebyl zobra-
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zivý, hlavní roli tu hrála náhoda a hra. Mezi známé literární
dadaisty patøil Francouz André Breton (1896 - 1966, napø.
Spojité nádoby), mezi výtvarníky Amerièan Man Ray (1890 -
1996) �ijící v Paøí�i, který se proslavil svými fotografickými
experimenty a napø. svou známou �ehlièkou, která mìla na
spodní stranì høeby: �ehlit se jí nedalo, zdùrazòovala ale, �e
pro dada se mù�e cokoliv stát výtvarným objektem s vlastním
estetickým pùsobením.

Dadaismus se mù�e leckomu s odstupem takøka sta let jevit
jako bláznivý, co� mo�ná trochu i byl, dokonce vìdomì, zá-
mìrnì a promy�lenì. Svou bláznivostí chtìl toti� provokovat,
zesmì�nit staré umìlecké �ablony, pevná pravidla, zvyklosti,
byl jakýmsi krajním pøípadem avantgardy. Provokace nemù�e
ov�em sama vystaèit nadlouho, proto se èasem vìt�ina dada-
istù pøiklánìla k  surrealismu èi k jiným proudùm. U nás se dada
jako takové pøímo nerozvinulo, ale svým smyslem pro høíèku
mìlo vliv na poetismus a pozdìji na experimentální poezii.

DALIMILOVA KRONIKA
poèátek 14. stol.
Dnes se èasto u�ívá trochu slo�itìj�í oznaèení �Kronika tak

øeèeného Dalimila�, proto�e její autor je ve skuteènosti ne-
známý. Název v�ak nic nemìní na tom, �e tato kronika je
vedle Alexandreidy nejstar�í èesky psanou literární památ-
kou, a to památkou, jak si dovedeme pøedstavit, nesmírnì
dùle�itou. Zahrnuje 106 struèných kapitol, vìnovaných èes-
kým dìjinám od praotce Èecha po vládu Jana Lucemburské-
ho. Samozøejmì �e star�í období èeských dìjin autor podává
podle pramenù, které se nedochovaly, èi podle tradice
z vyprávìní a podle povìstí. Teprve období poslední, tj. ko-
nec 13. a zaèátek 14. století, líèí u� jako souèasník událostí.

Pro Dalimilovu kroniku jsou dùle�ité tøi její rysy. Pøedev�ím je
to samotná forma. Autor u�íval bezrozmìrný ver�, tzn. �e pro-
stì rýmoval jednotlivé øádky. Tím uèinil svùj text pøístupnìj-
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�ím, srozumitelnìj�ím pro vìt�í poèet ètenáøù, ne� kdyby vo-
lil slo�itìj�í výrazový tvar. Z této formy se usuzuje, �e mu �lo
o �ir�í dosah díla k co nejvìt�ímu poètu ètenáøù èi poslucha-
èù. Proto také její výraz je celkem jednoduchý, vìcný. Dru-
hým dùle�itým rysem kroniky je zcela zøejmá sympatie
k domácím èeským poøádkùm a domácí �lechtì, obavy pøed
cizími vlivy, které se projevovaly napø. kolonizací nìkterých
èástí èeského území nìmeckými usedlíky. Koneènì pak tøe-
tím a zvlá�� významným rysem kroniky jsou úvahy o vztahu
panovníka a �lechty, pota�mo panovníka a lidu. Autor kroniky
tu vyjadøuje ve støedovìku opravdu nezvyklou my�lenku to-
hoto vztahu jako vztahu vzájemného. Panovník má dobøe vlád-
nout, �lechta a lid ho mají poslouchat právì proto, �e dobøe øídí
to, co bychom dnes nazvali �vìci veøejné�. Nám se taková my�-
lenka mù�e zdát samozøejmá, ale v Dalimilovì kronice byla po-
pøením tehdy panujícího názoru, �e panovník �z bo�í vùle� mù�e
v�e a ostatním nezbývá ne� poslu�nost.

Bylo by asi pøehnané tvrdit, �e autor kroniky pøedjímal my�-
lenky, které o mnoho století pozdìji vyjádøil francouzský osví-
cenec Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) v díle O smlouvì
spoleèenské. Pøesnìj�í bude, �e zde prostì promluvil zdravý
rozum nìjakého èeského �lechtice, který si cenil dìjin svého
národa, mìl jisté obavy o budoucnost a sna�il se s poukazem
na minulost co nejlépe poradit panovníkovi, �lechtì i ostatním,
jak této zemi prospívat.

DEBUT, DEBUTANT
Autorovo první vydané dílo. Zpravidla je mínìno první dílo

vydané kni�nì, v podrobnìj�ích studiích o autorovi se v�ak
èasto rozli�uje èasopisecký debut (tj. první publikovaný text,
co� mù�e být napø. jedna báseò) a kni�ní debut. Poprvé publi-
kující autor je debutant, toto oznaèení je zpravidla spojováno
s debutem kni�ním.
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DEKADENCE
Okruhy, v ní� hledala své nové sebevyjádøení moderna

na sklonku 19. stol., byly rozmanité, ale èasto spolu navzájem
souvisely. Tak dekadence souvisela se symbolismem, zejmé-
na v tvorbì svých francouzských prùkopníkù, jakými byli
Stéphane Mallarmé (1842 - 1898) èi Paul Verlaine (1844 - 1896).
Mimo Francii jsou nejvýraznìj�ími pøedstaviteli dekadence
Anglièan Oscar Wilde (1854 - 1900), Ital Gabriele d´Annunzio
(1863 - 1938), Polák Stanislaw Prybyszewski (1868 - 1927) aj.,
její literární pøíbuznosti v�ak byly �ir�í a znaèný vliv na ni mìla
i napø. filozofie, Arthur Schopenhauer (1788-1860) a Friedrich
Nietzsche (1844-1900).

Zjednodu�enì bychom mohli princip dekadence vyjádøit tak,
�e znechucení nad zev�ednìním spoleènosti, nad povrchností
�ivota a poklesem lidského ducha koncem století vedlo deka-
denty nikoliv k revoltì a snaze o nápravu, ale k uzavøení
do urèité výluènosti, aristokratiènosti, tvùrèí osamìlosti,
k odvratu od �ivota, k zdùraznìní rozèarování z okolního svì-
ta, k jakési nechuti cokoliv zmìnit, k pocitu únavy a lhostejnosti.

Slovo dekadence pochází z francouzského décadence, co�
znamená úpadek. Pro dekadenty byl prostì svìt kolem nich
v úpadku a oni chtìli v jistém smyslu zachránit pouze ,,èisté�
umìní, které s tímto úpadkem nemá nic spoleèného. Proto je
nezajímaly námìty sociální apod., nýbr� lidské pocity, nálady,
dojmy, pøedstavivost. V jejich poezii se to projevuje pøíklonem
k  lyrice, v próze odvratem od pevných dìjù, pøehledné pøíbìho-
vosti apod. Pøíznaèné pro dekadenty jsou obrazy vzdálené v�ed-
nímu dní, velmi rafinované, zjemnìné a výluèné, zde je blíz-
kost se symbolismem zøejmá, pro�itková bezprostøednost vá�e
nìkteré dekadenty s expresionismem.

Èeská dekadence vznikla kolem èasopisu Moderní revue (od
r. 1894) a jejími hlavními pøedstaviteli byli  A. Procházka, J.
Karásek ze Lvovic, K. Hlaváèek. Literární smìry v�ak zøídka-
kdy bývají pøesnì ohranièené a stroze uzavøené, proto deka-
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dentní nálady najdeme také u  O. Bøeziny, A. Sovy, B. Bene�o-
vé, L. Klímy, J. Demla, ale do Moderní revue psal i anarchista
S. K. Neumann a V. Dyk. Dùvod je prostý. Aèkoliv byl deka-
dentní výraz nesouhlasu se spoleèenskou skuteèností uzavøe-
ný, byl to pøesto výraz nesouhlasu, a ten lákal i jiné autory, kte-
øí nespokojenost s tehdej�ím svìtem cítili také, by� jinak.

JAKUB DEML
1878 - 1961
Katolický knìz, který pro spory se svými církevními nadøíze-

nými ode�el pøedèasnì na odpoèinek a vìt�inu svého �ivota
trávil v rodném Tasovì, bývá øazen mezi autory èeského ex-
presionismu, i kdy� jeho postavení v literatuøe je ponìkud slo-
�itìj�í.

V rané tvorbì byl pod vlivem O. Bøeziny (kterého v�ak obdi-
voval celý �ivot), tedy symbolismu, navazoval i na my�lenky
Katolické moderny. V. Nezval v nìm naopak pro jeho uvolnì-
nou obraznost a vzru�ivou sílu fantazie vidìl pøedchùdce sur-
realismu. To pøipomínáme jenom jako doklad, �e u mnoha au-
torù nìjaké zaøazení do urèité skupiny, smìru apod. mù�e být
jenom pøibli�né a nemusí v nìm panovat obecná shoda.

Pro Jakuba Demla je opravdu pøíznaèné jisté prolínání sku-
teènosti a snu èi spí�e snových pøedstav, jím� se vyznaèuje
surrealismus. Na rozdíl od surrealistù v�ak nevyrùstalo
z nìjakého literárního programu. Bylo pro nìho pøirozeným pro-
�itkem, násobeným pocitem úzkosti ze smrti, dùsledkem nalé-
havosti, s jakou si uvìdomoval dva vyhranìné póly lidského
bytí: touhu po �ivotì a pomíjivost tohoto �ivota. Tyto dva proti-
póly se mu stávají protipóly satanství a bo�ství.

Je tomu tak u� v básnické prvotinì Notantur lumina (1907,
pozdìji pod názvem První svìtla), ovlivnìné O. Bøezinou. Pøe-
dev�ím v�ak v povídkách (napø. Hrad smrti, 1912; Tanec smrti
1914) i v lyrických básních v próze (Moji pøátelé, Miriam, Vì�-
tec aj.), psaných je�tì pøed první svìt. válkou a bìhem ní, se J.
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Deml neustále pohybuje mezi tìmito dvìma póly. Nìkde nic-
ménì hledání �ivotního kladu pøevá�í: Moji pøátelé (1913) je
souborem plným okouzlení �ivotem, podobnì vyznívá Miriam
(1916). Posléze v�ak, jako by pøíbìh povídky èi lyrika básnì
v próze nestaèily k vyjádøení jeho pocitu, se autor soustøedil
na prùbì�né zachycování svých niterných stavù, soudù, názo-
rù, shrnutých v deníkovì pojatých svazích nazvaných �lépìje.
Od r. 1917 do poèátku let ètyøicátých jich vydal celkem dvacet
�est. Stály v popøedí jeho sebevyjádøení, nebo� mu umo�òo-
valy volné øazení my�lenek, nápadù, pocitù atd.

Pøesto i nadále obèas sahal k tvaru literární prózy, napø.
v knihách Èesno (1924), Mohyla, Tepna (obì 1926), povídko-
vých souborech Hlas mluví k slovu nebo Mùj oèistec (1926 a
1929), v novelách Princezna, Rodný kraj, Kniha Judit. Nejvý-
raznìji v Zapomenutém svìtle (1934), kde opìt zøetelnì vystu-
puje protipól �ivota a smrti na pøíbìhu, jen� se propojuje
s obrazem autorových pocitù zmaru a beznadìje. K  poezii se
vrací v souboru tøí básní Pohádka z r. 1936, výbor ver�ù ze
�lépìjí vy�el r. 1938 pod názvem Ver�e èeské. Pozdìji vydává
autor øadu básní v próze, vzniklých bìhem války. Poslední jeho
próza Podzimní sen mohla vyjít a� posmrtnì r. 1991, proto�e
ètyøicet let se tento výraznì katolicky zamìøený spisovatel ne-
smìl objevit na kni�ních pultech.

Celou Demlovou tvorbou vedle zmínìného protipólu �ivota a
smrti, satanství a bo�ství, prochází vyhranìná obraznost. Ta
je snad nejpatrnìj�í v knize Moji pøátelé, vyjadøující autorùv bez-
prostøední vztah k pøírodì, stromùm, kvìtinám, prostým sku-
teènostem, za nimi� se skrývá víc, ne� si leckdo pov�imne.
Èíst tyto básnì v próze znamená vstøebávat bohatost umìlco-
va obrazu, èistotu jeho jazyka, ale i hloubku jeho pocitovosti.

DEVÌTSIL
Umìlecký svaz Devìtsil (od r. 1925 Svaz pro moderní kulturu

Devìtsil) vznikl v øíjnu 1920, jeho prvním pøedsedou byl V. Van-
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èura, o tøi roky pozdìji se ustavil brnìnský Devìtsil. Devìtsil
(pøi jeho� vzniku hráli nemalou roli bývalí spolu�áci z gymnázia
v Køemencovì ulici, napø. V. Vanèura a A. Hoffmeister, a
z gymnázia na �i�kovì, napø. J. Seifert) byl spolkem, bez nì-
ho� si nedovedeme pøedstavit pováleènou avantgardu a smì-
ry, je� v ní vznikaly i zanikaly, a vlastnì pováleèné umìní vù-
bec. I ti, kteøí v Devìtsilu nebyli, se toti� se èleny Devìtsilu dobøe
znali a pøátelili.

Neznamená to, �e Devìtsil byl nìjakou organizací mocen-
skou. Naopak. Byli mu vlastní vnitøní spory, napø. J. Wolker
z nìj vystoupil, J. Voskovec byl vylouèen (pro svou roli ve
filmu Pohádka máje, ostatním se zdálo, �e to není dùstojné
revoluèního umìlce). Av�ak nezávisle na tom toto umìlecké
sdru�ení vnitøním pøesvìdèením svých èlenù hrálo vùdèí roli
v období proletáøské poezie a pozdìji v  poetismu.

Pra�ský Devìtsil vydával èasopis Disk a ReD, brnìnský
Pásmo, vy�ly také sborníky Devìtsil a �ivot (oba v r. 1922),
kromì toho autorùm dávaly k dispozici jednotlivá èísla i jiné
èasopisy, napø. Èerven a Kmen. Hlavními teoretiky Devìtsilu
byli Karel Teige (1900 - 1951, autor pøedná�ky Nové umìní
proletáøské a pozdìji dvou manifestù poetismu) a Bedøich
Václavek (1897 - 1943), do teoretického my�lení v�ak svými
pøedná�kami èi èlánky zasáhli i jiní, napø. J. Seifert èi J. Wol-
ker pøedná�kami o proletáøské poezii. Devìtsil ukonèil svou
èinnost formálnì v Brnì r. 1927, v Praze r. 1930. Ale i potom,
kdy se za nepøímé nástupce pokládali surrealisté, nesli bývalí
èlenové Devìtsilu vklad svého mládí v sobì.

Nejznámìj�í èlenové tohoto sdru�ení byli V. Vanèura, J. Sei-
fert, K. Konrád, V. Nezval, K. Biebl, F. Halas, J. Hoøej�í, J.
Voskovec, J. Werich, E. F. Burian, A. Hoffmeister, J. Weil, K.
Schulz, V. Závada, ale i umìlecký kritik K. Teige, hudebník J.
Je�ek, malíøi O. Mrkvièka, Toyen, J. �tyrský, J. �íma, re�iséøi
J. Honzl, J. Frejka a øada dal�ích. Ne v�ichni byli ov�em èleno-
vé od samého zaèátku a po celou dobu trvání Devìtsilu.
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JOSEF DOBROVSKÝ
1753 - 1829
Stì�ejní postava prvního období národního obrození, knìz,

který pùsobil nejprve jako vychovatel u Nosticù, pak po nìkoli-
ka jiných spí�e vìdeckých ne� církevních zamìstnáních (byl
napø. rektorem katolického semináøe) �il u� u Nosticù trvale, a
jen tak pro zajímavost, hrabìcí rodina mu vyhradila zahradní
dùm na Kampì, kde pozdìji bydleli V. Holan a J. Werich.

J. Dobrovský vnesl do na�eho národního obrození velmi pøísné
zásady my�lení uèence, jen� nepodléhá tak snadno pouhému
nad�ení. �Dùkazù sobì �ádám, ne tvrzení,� byla jeho okøídlená
vìta, natolik významná, �e ji zámìrnì opakujeme i u souborného
pohledu na obrození, proto�e takovouto vìtu není na �kodu pøe-
èíst si dvakrát. J. Dobrovský byl dùsledný osvícenec, plnì chápal
a pøijímal reformy Josefa II., a aèkoliv byl katolický knìz, nebyl
�ádným pøíznivcem knì�ských øádù a pøíli�né moci církve.

Pøedstavoval pro první období obrození jednoznaènou autori-
tu. Kolem nìho se shromá�dili napø. G. Dobner, F. M. Pelcl, M.
A. Voigt, jeho slovo mìlo rozhodující váhu v Královské èeské
spoleènosti nauk (l770). J. Dobrovský nebyl na rozdíl od mlad�í-
ho J. Jungmanna tak docela pøesvìdèen, �e se podaøí èe�tinu
opìt �vzkøísit� k její nìkdej�í slávì, k tomu dìlali v té dobì první
kroky spí�e V. Thám a A. Puchmajer. Také dìjiny èeského náro-
da chápal spí�e ve smyslu �Böhmen� ne� ve smyslu �Tschechi-
en�, tj. více jako dìjiny území ne� jako dìjiny národa. Právì tato
jistá skepse J. Dobrovského a jeho výrazný kriticismus ho v�ak
vedly k úsilí o skuteèné poznání a hlavnì co nejpøesnìj�í po-
psání minulosti jak historické, tak literární. Objevovaly se i snahy
dokazovat, �e josefínsky cítící Dobrovský tím zamý�lel jaksi �dù-
stojnì uzavøít� urèitou kapitolu ve chvíli, kdy se Rakousko stáva-
lo centralistickým státem a �zemské vlastenectví� se s tím ne-
shodovalo. Av�ak tak tomu nebylo. Chtìl nejprve poznat pravý
stav vìcí døív, ne� budou èinìny nìjaké koneèné závìry. Mù�e-
me vìøit, �e kdyby zjistil èeské zemské vlastenectví jako pouhý
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mýtus, který nemá na poèátku 19. stol. oprávnìní, byl by prvým,
kdo by to jasnì øekl, nebo� pøistupoval ke svým studiím bez ja-
kýchkoliv pøedsudkù. Nebyl �ádný romantik, pro kterého by sen
a krásná pøedstava byly víc ne� skuteènost, a rozhodnì nemìl
sklon cokoliv z na�í i slovanské minulosti idealizovat, jako to dìlal
napø. J. Kollár a jiní.

Nicménì právì svým pøísnì vìdeckým, nezaujatým pøístupem
(který se projevil, i kdy� to zdánlivì vyznívalo proti národním
zájmùm, napø. v souvislosti s  Rukopisy) dal naprosto spolehlivé
a nevyvratitelné základy ke skuteènému znovuzrození národní
kultury. Tam, kde tvrzení mohla být postavena proti jiným tvrze-
ním, pøinesl dùkazy.

Pøedev�ím spojoval studium dìjin a studium literatury, proto-
�e vycházel ze stanoviska, �e literatura sama nemù�e existo-
vat bez národního zázemí a �e existence národa se potvrzuje
mj. existencí jazyka, jen� se na své vrcholné úrovni projevuje
v literatuøe, její� dìjiny v�ak od dìjin samotného jazyka není
mo�né oddìlovat. Vznikala tak pro nìho urèitá jednota dìjin,
jazyka, literatury, ve které se v�echny tøi slo�ky navzájem buï
potvrzovaly, nebo vyvracely. Dále si uvìdomoval podobnì jako
po nìm J. �afaøík, �e studium èe�tiny nemù�e být oddìleno
od ostatních slovanských jazykù, co� v jeho pøípadì souvise-
lo i se studiem staroslovìnské literatury u nás. Z tohoto zá-
kladu èerpají jeho ètyøi nejvýznamnìj�í práce. Prvou jsou Dì-
jiny èeské øeèi a literatury (1792, psané nìmecky = Geschichte
der böhmischen Sprache und Literatur), druhou Podrobná
mluvnice jazyka èeského (1809, také nìmecky = Ausführli-
ches Lehrgebäude der böhmischen Sprache, roz�íøené vyd.
1819), tøetí Nìmecko-èeský slovník (1802, II. díl 1821 =
Deutsch-böhmisches Wörterbuch) a ètvrtou Základy staroslo-
vìnského jazyka (1822, psané latinsky = Institutiones linguae
slavicae dialecti veteris).

Je pozoruhodné, jak se Dobrovského poznatky opravdu pro-
stupovaly a jak spolu souvisely podle stanoviska, které jsme
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uvedli vý�e. Napø. v Dìjinách èeské øeèi a literatury zji��uje jako
vrcholné období èeské slovesnosti dobu pozdnì renesanèní
(tzv. veleslavínskou, podle tiskaøe Daniela Adama z Veleslavína,
tj. za Rudolfa II.), a ve svém slovníku také èe�tinu této doby
ovìøuje jako nejvyspìlej�í, nikoliv tedy pozdìj�í èe�tinu baro-
ka.

V�echna tato díla musíme ov�em vnímat na pozadí celé øady
dal�ích Dobrovského publikací, studií, polemik, otiskovaných
èasopisecky, ale i prací vydaných samostatnì, jako byla také
nìmecky psaná práce Kritické pokusy oèistit star�í èeské dìji-
ny od pozdìj�ích výmyslù: u� svým názvem pro J. Dobrovské-
ho pøíznaèná. Uvedená ètyøi díla v�ak pøedstavují fundamenty,
které u� nebylo mo�né nikdy pozdìji vyvrátit, a na nì� obroze-
ní po Dobrovském navazovalo.

FRANTI�EK DOUCHA
1810 - 1884
Na jméno tohoto obrozence narazíme asi spí�e náhodou a

v nepøímých souvislostech. Zapomenout bychom v�ak na
nìho tak docela nemìli. F. Doucha nejen �e byl jedním
z prvních, kdo u nás psali kní�ky pro dìti (jejich názvy je zby-
teèné uvádìt, dávno nevycházejí, ale cosi zaèaly), byl v�ak
prvým pøekladatelem Williama Shakespeara (1564 -1616) a od
r. 1856 se jím soustavnì zabýval. Tento F. Doucha pøekládal
i jiné autory, mezi nì� patøili napø.: Alexandre Dumas (1802 -
1870), Alexander S. Pu�kin (1799 - 1837), George G. Byron
(1788 - 1824), Percy Shelley (1792 - 1822), Victor Hugo (1802
- 1885), Luís de Camoes (1525 - 1580), Dante Alighieri (1265 -
1321) a mnozí dal�í.

F. Doucha prý umìl ètrnáct jazykù. To by bylo hodnì i dnes,
v jeho dobì to bylo cosi výjimeèného. Jestli�e si uvìdomíme,
jak právì v obrození pøeklady umo�òovaly nejen srovnávat, ale
pøedev�ím poznávat a nechávat se podnìcovat, pak si asi F.
Doucha svých nìkolik øádkù právem zaslou�í.
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DRAMA, DRAMATIK
Toto slovo má v èe�tinì dva významy, které mohou vést nì-

kdy k zámìnì a k nedorozumìní, i kdy� vìt�inou je rozdíl mezi
nimi srozumitelný ze souvislosti. Jako umìnovìdný termín zna-
menalo pùvodnì drama ka�dou divadelní hru, dramatem byla
tedy nejen tragédie, ale i  komedie èi fra�ka. Tradièní drama
pak mìlo svou pevnou stavbu (dìlilo se na nìkolik èástí: expo-
zice, zápletka, kolize, krize, peripetie, zakonèení, srov. tragé-
die), dodr�ovanou kdysi ve v�ech jevi�tních �ánrech. V dru-
hém významu (pøeneseném) v�ak znamená drama jakoukoliv
nedivadelní smutnou èi vzru�ující událost, v bì�né øeèi øekne-
me o nìèem, �e �to bylo drama�.

Vlivem obecného významu na umìnovìdný termín docháze-
lo od 19. stol. k tomu, �e jako divadelní drama bývá pøevá�nì
oznaèována hra vá�ného významu, málokdo øekne o veselohøe,
�e jde o drama, pøesto�e by mìl v pøísném slova smyslu prav-
du: i komedie èi fra�ka jsou bezpochyby dramatickými �ánry a
ve své psané podobì dramatickými texty.

Ov�em pøídavné jméno �dramatický� èi pøíslovce �dramatic-
ky� dìlá je�tì vìt�í potí�e. Øekneme-li, �e nìkdo je dramatický
autor, znamená to, �e je dramatik, tj. autor divadelních her (a
to jakýchkoliv, nikoliv pouze vá�ných), øekneme-li v�ak, �e nì-
jaký èlovìk byl dramatický nebo choval se dramaticky, máme
na mysli �ir�í a také u� pøenesený význam slova. Pokud øekne-
me, �e román nebo povídka má dramatický dìj, jde nám o to,
�e pøíbìh je vá�ný, vzru�ující apod., jestli�e v�ak øekneme, �e
hra má pøesvìdèivou dramatickou výstavbu, máme na mysli
terminologický význam, tedy �e je dobøe vybudována právì
jako divadelní hra. Drama jako �divadlo� v nej�ir�ím smyslu
provází asi lidstvo od samého zaèátku, vystoupení pravìkých
�amanù bylo urèitì divadlem pro celou tlupu a u� ono sledova-
lo základní cíl dramatu, toti� zapùsobit na diváka. Skuteèné
drama, a to komedie i tragédie, se zrodilo ve starovìkém Øec-
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ku a jeho vývoj je struènì pov�imnut u obou tìchto dramatic-
kých �ánrù.

První výraznìj�í osobností èeské dramatické tvorby byl zøej-
mì V. K. Klicpera a po nìm J. K. Tyl, v jeho� díle najdeme
jak hry komediální, tak historická dramata, a který také pøe-
kládal divadelní hry napø. Williama Shakespeara (1564 -
1616, jeho Krále Leara) aj., dále Josef Jiøí Kolár (1812 - 1898,
napø. �i�kova smrt, Vì�tba Libu�ina aj.), u� pøed nimi se ale
pokou�el o divadlo �. Hnìvkovský (fra�ka Námluvy v Kolodìji)
a dal�í. V �edesátých letech 19. stol. zasáhl do vývoje èeského
dramatu i  Vítìzslav Hálek (napø. Závi� z Falken�tejna, Král Vuka-
�ín), s nepøíli� velkým dosahem J. Neruda, dále E. Bozdìch,
v komediální rovinì také Ferdinand F. �amberk (1839 - 1904,
napø. Blázinec v prvním poschodí, Rodinná vojna, Jedenácté
pøikázání) aj. v tvorbì vá�né z lumírovcù potom napø. J. Vrchlic-
ký a J. Zeyer. Realistické drama se zaèalo objevovat od let
devadesátých u L. Stroupe�nického, G. Preissové, F. A. �uber-
ta, M. A. �imáèka, bratøí Mr�tíkù aj., spí�e �ánrovì pojaté hry
pro obveselení publika psal napø. V. �tech, veselohry Franti�ek
X. Svoboda. �amberkovy, �techovy i Svobodovy hry slou�ily poz-
dìji v nìkolika pøípadech jako pøedlohy k filmovým adaptacím.

Pøelom století pøinesl i do dramatické tvorby nové proudy, pa-
trné napø. v hrách J. Mahena, J. Hilberta (napø. Pìst), V. Dyka,
O. Theera aj. V èeské meziváleèné divadelní tvorbì stojí
v popøedí dílo K. Èapka, F. Langera, spí�e zapomenuty jsou
hry Edmonda Konráda (1889 - 1957, napø. Komedie v kostce,
Rodinná zále�itost). Od dvacátých let pøedstavují zcela oso-
bité pojetí avantgardního divadla hry J. Voskovce a J. Weri-
cha, ale i  V. Vanèury, E. F. Buriana, pozdìji pøed r. 1945 také
V. Nezvala.

DRAMATIZACE
Pøevedení slovesného literárního díla do podoby divadelní

hry (napø. Burianova dramatizace Dykova Krysaøe) nebo do
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podoby filmu èi televizní hry (zde bychom mohli uvést desítky
pøípadù �zfilmování� literárních pøedloh, napø. u nás Ha�kova
�vejka, Vanèurových románù, Havlíèkových románù, K. Po-
láèka, ze star�ích autorù Nìmcové Babièky, Nerudových Poví-
dek malostranských, I. Hermanna atd. atd.). Dramatizaci pro-
vádí nìkdy autor sám, nìkdy dramaturg èi re�isér hry. U filmu
a televize ji obvykle provádí scenárista (scénáø se pak stává
pøedlohou pro re�iséra) nebo sám re�isér filmu, scenáristou
filmu mù�e být u soudobé tvorby ov�em i autor literární pøedlo-
hy. Èasto se stává, �e na dramatizaci se podílejí autor, scená-
rista i re�isér, a v nìkterých pøípadech se tito tøi dokonce
i shodnou.

DRAMATURG
Èlen vedení divadla, který vybírá hry, je� se budou hrát. Stej-

nì pùsobí i dramaturg u filmové spoleènosti nebo v televizi, kde
je èasto jeho pracovní pùsobení �ir�í. Dramaturg se velice èasto
podílí i na koneèné úpravì textu inscenací (uvedením na scé-
nu), resp. pøed natáèením, mnohdy ve spolupráci s autorem a
s re�isérem.

JAROSLAV DURYCH
1886 - 1962
Vystudoval medicínu, dlouhou dobu pracoval jako vojenský

lékaø, ale obèanské zamìstnání se v Durychovì tvorbì nijak
neprojevovalo. Je velice rozsáhlá a vedle nìkolika básnických
sbírek pøevá�nì z dvacátých let (napø. Cikánèina smrt, Panen-
ky, Balady, �ebrácké písnì, Laòka a smrt) a dramat (napø. Svatý
Vojtìch, Svatý Václav, �tìdrý veèer) pøevá�nì prozaická. Po
povídkových svazcích Jarmark �ivota, Tøi dukáty, Obrazy, Tøi
troníèky, Legenda, Okam�iky z váleèných let aj. a poeticky la-
dìné novele Sedmikráska dospìl Durych k dílùm historické
prózy, kde je nepochybnì tì�i�tì jeho umìleckého usilování.
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Jsou to dvì vald�tejnské trilogie z druhé pol. dvacátých let,
vìt�í (Bloudìní, 1922) a men�í (Rekviem, 1930). Durych v nich
v bohatém dìji vyjádøil svùj obdiv k dobì vald�tejnského baro-
ka i své názorové pøesvìdèení, které ho øadí mezi autory kato-
lického smìru. Men�í vald�tejnská trilogie je tvoøena tøemi no-
velami (Kurýr, Budìjovická louka, Valdice), z nich� zejména
prvá dává vyniknout autorovì barokizujícímu stylu, jeho pono-
øení do atmosféry doby, o ní� pí�e. Pro v�echny tyto tøi novely
je pøíznaèný pùsobivý tvar, výrazová bohatost a psychologiza-
ce postav. Bloudìní je u� �ir�í obraz vald�tejnských èasù, po-
jatý jako velké historické dílo s mnoha dìjovými liniemi,
s nároèným my�lenkovým obsahem, nepostrádajícím nádech
ironie a dramatické, mnohdy a� neúprosnì tvrdé otevøenosti
v zachycení v�e pusto�ící války, vedené z obou stran ve jmé-
nu jednoho a tého� Boha. Autor zde také zobrazuje obsáhlej�í
historické souvislosti pøedbìlohorské a pobìlohorské doby,
vèetnì celoevropských. Postava Albrechta z Vald�tejna zùstá-
vá v�ak stále ve støedu jeho zájmu jako osobnost, v ní� vede
svùj vlastní svár cti�ádost a vzpoura, která chce pøekroèit lid-
ské rozmìry a tím jako by sama v sobì od poèátku nesla svùj
tragický konec. Román Masopust z konce tøicátých let (1938),
zasazený dìjovì do doby Rudolfa II., umo�òuje ètenáøi zvlá��
dobøe poznat autorùv jazyk, který pøímo vtahuje do vlastního
dìní pøíbìhu, stává se sám o sobì nositelem významu. Autor
tuto knihu napsal a� po románech Paní Ane�ka Berková z r.
1931, Píseò o rù�i aj., pøedstavuje jakýsi jeho závìreèný ná-
vrat k historickému období, které ho nejvíc zajímalo.

Durychova tvorba stála dlouhou dobu stranou vydavatelské-
ho a tím i ètenáøského zájmu. Jednak se zdála mnohým ètená-
øùm pøíli� nároèná (co� je pravda potud, �e vy�aduje, aby ète-
náø vstoupil do autorova zpùsobu uva�ování i vyjadøování, Durych
urèitì nepsal knihy, které by bylo mo�né èíst ve vlaku), jednak
spisovatelovo vidìní pobìlohorské doby se znaènì rozcháze-
lo s ponìkud zjednodu�eným historickým výkladem, který u nás
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èasem pøevládl. Nikdo sice nepochyboval, �e Jaroslav Durych
je velký autor, ale bylo jaksi pohodlnìj�í nechat ho bokem, pro-
to�e by mohl naru�it ustálené traktování na�ich dìjin, nemluvì
ani o jeho nábo�enské orientaci. To v�e dnes pominulo. Tento
autor jistì vy�aduje ètenáøe nároèného, soustøedìného, chá-
pavého. Takovému v�ak objeví nové svìty literatury.

VIKTOR DYK
1877 - 1931
Byl jednou z nejvýraznìj�ích osobností èeské literatury od

konce 19. stol do své smrti, tedy v dobì, kdy èeský národ i èeské
písemnictví procházely prudkými zmìnami. Studoval sice
práva, ale celý �ivot pùsobil jako novináø a autor, psal do Lumí-
ru, Národa, Lidových novin, zpoèátku i do Moderní revue.

Je poèítán ke generaci tzv. buøièù, a oprávnìnì. V Rakousko-
Uhersku byl krajnì nespokojen, politicky vystupoval velmi vlas-
tenecky, byl v neustálých sporech s Vídní, dokonce zatèen a
vìznìn. Na mocnáøství se mu pranic nelíbilo a po r. 1918,
v samostatném státì, zastával vyhranìnì vlastenecké posto-
je, byl poslancem a senátorem za národnì demokratickou stra-
nu. Dyk je pøíkladem autora, jeho� osud je v mnohém pøíznaè-
ný. Jako mladý byl skuteènì bouølivák, protihabsburský rebel,
ale události ho pøedbìhly. Ve dvacátých letech, v dobì avant-
gardy, pøedstavoval u� spí�e pøekonaný smìr a nové umìlec-
ké i názorové proudy �ly mimo nìho.

Z obsáhlého Dykova básnického díla vyniká skladba Milá
sedmi loupe�níkù (1906) a sbírky vlastenecké lyriky z pøelomu
století a poèátku století nového (Anebo, 1918; Okno, 1921;
Poslední rok, 1922), jimi� mj. reagoval na váleèná léta a v nich�
vyjadøoval nutnost národní odvahy, jednoty a hrdosti. Jak tomu
bývá, tato lyrika promlouvala v tì�kých èasech a tì�ké èasy ji
opìt vrátily do �ivota: témìø zapomenuté Dykovy básnì mìly
národu opìt co øíct za nacistické okupace. Ve své dobì, je�tì za
Rakouska, mìly znaèný význam jeho knihy politicky ladìných
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básní, plných ironie a my�lenkové otevøenosti (Satiry a sarkasmy,
Pohádky z na�í vesnice), i jeho politicky a spoleèensky vyhra-
nìné romány (napø. Prosinec, Prsty Habakukovy), v nich� se
právì Dykovo bouøliváctví projevilo zvlá�� silnì. Byly neseny dù-
sledným odporem k Vídni, nesmlouvavostí, odmítáním jakého-
koliv kompromisu. To tehdy èinilo z Dyka mluvèího národa, po-
dobnì jako tomu bylo u  J. S. Machara.

Svou dobu v�ak umìlecky vytøíbená, stylovì kultivovaná tvor-
ba V. Dyka pøe�ila nejvíce tam, kde volil obrazný výraz, ve svých
dùsledcích nadèasový. Bylo tomu tak pøedev�ím v  dramatu
Zmoudøení Dona Quijota a v novele Krysaø (1915), také
v poslední autorovì básnické sbírce Devátá vlna (1930), v ní�
se vyrovnává s vlastním �ivotem, zklamáním i nezdary, a v ní�
jako by pøedjímal svùj dal�í osud, nebo� brzy po jejím vydání
zahynul ve vlnách jaderského moøe.

ELEGIE
V�eobecnì báseò smutného, pochmurného ra�ení (z øecké-

ho elegos = pohøební zpìv), velice èasto smutná báseò èi roz-
sáhlej�í ver�ovaná skladba milostná, o elegiích se v�ak mluví
i v próze.

Zajímavé ale je, �e v  antické øecké literatuøe elegie vùbec
nemusely znamenat básnì smutné, nìkoho èi cosi oplakávající.
Mohly se týkat námìtù spoleèenských, mravních, výchovných,
hrdinských apod. Podstatné pro nì bylo, �e pou�ívaly zvlá�tní
metrum, jemu� se øíkalo elegické distichon. Jednoznaènìji u�
urèil jako �smutnou, pochmurnou,� tj. elegickou svou milostnou
poezii v antické øímské literatuøe Publius Ovidius Naso (43 pø.
Kr. - 13 po Kr.) ve sbírkách Lásky, Listy heroin. I pozdìji v�ak
mìlo v�dy slovo elegie význam �ir�í, napø. u díla Johanna Wolf-
ganga Goetha (1749 � 1832) Øímské elegie.

Autorem starovìkých øeckých elegií byl napø. Kallinos
z Efesu (první pol. 7. stol. pø. Kr.), Solon (asi 639 - 559 pø. Kr.),
Simonides (556 - 468 pø. Kr.) aj. V Øímì vedle Ovidia mj. Gai-
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us Vallerius Catullus (asi 87 - 55 pø. Kr.) a dal�í. V renesanci
psal elegie italský básník Francesco Petrarca (1304 - 1374),
pozdìji se elegiím vìnoval napø. Anglièan John Milton (1608 -
1674,) aj. Elegikem je v nìkterých svých textech i francouzský
prokletý básník Charles Baudelaire (l821 - 1867), ale autorù
bychom mohli uvést mnohem víc. Nesmìl by mezi nimi chybìt
Raku�an Reiner Maria Rilke (1875 � 1926, Duinské elegie).
Jako pøíklad elegické básnì bývá v èeské literatuøe uvádìn
èasto Pøedzpìv Kollárovy Slávy dcery.

V novìj�í poezii se u� ov�em pro elegii závazná podoba ele-
gického distichonu nedodr�uje, ostatnì elegie ve smyslu slova
��alozpìv� se v moderní poezii objevuje zøídka. Èastìji je mí-
nìn prostì smutný tón básnì o ztraceném mládí, ztracených
iluzích, zklamaných pøedstavách, rozchodu s milovanou �enou
apod. Takovouto elegickou poezii psal u nás napø. J. V. Slá-
dek, A. Heyduk a mnoho jiných. V ironickém smyslu pou�il sa-
mozøejmì výraz �elegie� K. Havlíèek Borovský v titulu Tyrol-
ských elegií.

Naproti tomu zcela mimoøádným pøíkladem básnické sbírky,
v ní� je toto slovo u�ito v samotném názvu s jednoznaèností
a� mrazící, zùstává sbírka J. Ortena Elegie, vydaná a� po bás-
níkovì smrti r. 1947.

EPIGON
Autor literárních (ale i výtvarných, hudebních aj.) dìl, který

není ve svém umìleckém výrazu a tematice pùvodní, který
pouze napodobuje jiného autora, ani� by do díla vlo�il svou
tvùrèí osobitost. Epigony je tøeba odli�ovat od plagiátorù, tj.
autorù plagiátù. Epigon toti� mù�e jednat i v dobrém úmyslu,
ve snaze urèitý literární smìr jaksi posílit, dát mu �ir�í pro-
stor. Takto byli v na�í literatuøe zøetelní epigoni ruchovcù a
lumírovcù, napø. A. Klá�terský, kteøí chtìli, aby tento typ poe-
zie pùsobil co nejvíce. V zásadì v�ak platí, �e epigonem se
stává, kdo není schopen nìèeho svébytného a jen opakuje,
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co tu u� bylo. Z tohoto hlediska je ov�em tøeba epigony pøes-
nì odli�it od autorù, kteøí vlastním tvùrèím vkladem na své vzo-
ry navazují, jakoby �prodlu�ují� jejich linii, ani� by je mechanic-
ky napodobovali. Tak tomu bylo napø. u øady básníkù 20. stol.
vycházejících z díla O. Bøeziny, celkovì v�ak jde o jev
v literatuøe obecný.

EPIGRAM
Slovo �epigram� je krásným pøíkladem toho, jak se význam

nìkterých výrazù bìhem staletí postupnì posunuje, a� se úpl-
nì zmìní. Ve starovìkém Øecku znamenal epigram nápis na
hrobì (v tomto smyslu se dnes u�ívá slovo epitaf) nebo na
rùzných darech, který ve ver�ích uvádìl jméno zemøelého a
oslavoval jeho zásluhy.

Av�ak u� v øímské literatuøe byl chápán epigram vlastnì
v dne�ním slova smyslu jako krátká, vtipná satirická báseò (tako-
vé epigramy psal napø. Martialis, asi 40 - 104 po Kr.). Z nìkdej�ího
epigramu zùstalo jenom to, �e má být výrazný, �e má mít struè-
nou a údernou básnickou formu a �e je slo�en ze dvou èástí:
první (expozice) pøedstavuje ètenáøi, jaké vìci se týká, druhá (poin-
ta) je vyhrocenou závìreènou my�lenkou, autorovým stanovis-
kem.

S náhrobními nápisy nemá tedy epigram dávno nic spoleèné-
ho, naopak. To, co je vyjádøeno v expozici, pointa obvykle ze-
smì�òuje nebo uvádí do pøekvapivých souvislostí, u nejlep�ích
epigramù obojí zároveò. Mistrem èeského epigramu byl ov�em
K. Havlíèek Borovský.

EPIKA, EPIK
Jako mnoho jiných termínù pochází toto slovo z øeètiny (epi-

kos: výpravný, epos: vyprávìní) a v tradièním dìlení literárních
druhù je jedním z nich vedle lyriky a dramatu. Znamená to tedy,
�e epikou je ka�dé umìlecké literární dílo, které má dìj, pøí-
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bìh, a� ji� je psáno v próze nebo ver�em, pokud nejde
o divadelní hru.

Literární druhy se pak dále èlení �ánrovì (napø. prozaická
epika na povídku, novelu, román, ale i báji èi mýtus, pohád-
ku, povìst aj.) a dále napø. v tzv. �ánrových variantách na
román (èi povídku a novelu) historický, spoleèenský, humo-
ristický, science fiction aj., pøièem� hranice mezi nimi jsou
slo�ité (napø. historický román mù�e být zároveò humoris-
tický, science fiction mù�e být spoleèenská atd.), tak�e po-
dobné èlenìní literárních druhù je málo pøehledné a nejed-
notné, u rùzných autorù rùzné. Mnozí soudobí literární teoreti-
ci se mu prostì vyhýbají ménì vyhranìným rozli�ováním �lite-
rárních oblastí�.

Èasto se také v novìj�í dobì mù�eme setkat i s rozdìlením
tøí literárních druhù na prózu, poezii a drama, co� je do jisté
míry pøehlednìj�í, proto�e ka�dý druh se snáze �pozná�, toto
dìlení odpovídá lépe i napø. obvyklým slovníkovým poznám-
kám za díly (P = próza, Pp = prózy, R = román, B= báseò, Bb=
básnì, D= drama), epický charakter prózy se navíc jaksi pøed-
pokládá a odpadají jisté nesnáze se zaøazováním lyricko-epic-
ké poezie.

V takovém pøípadì ov�em musíme poèítat i s termínem �lyric-
ká próza� (napø. s námìty z pøírody, kde je pøíbìhovost velice
potlaèena), a pro jistotu se hovoøí naopak o �epické poezii�, tj.
o poezii s výrazným dìjem, jako má napø. epos, jen� je dál roz-
li�ován napø. na mytologický, rytíøský (dvorský), národní, ale
také komický, zvíøecí, idylický aj. Aby to bylo je�tì trochu slo�i-
tìj�í, existují v poezii u� zmínìné útvary lyrickoepické, napø.
balada a romance nebo poema (= básnická povídka), kde se
prvky lyriky a epiky prostupují.

V zásadì v�ak stále platí, �e øekneme-li o autorovi, �e je �vý-
razný epik�, znamená to, �e dovede rozvinout bohatý pøíbìho-
vý dìj, a� u� v próze nebo v poezii.
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EPIZODA
Dnes je tímto slovem mínìn vedlej�í dìj, vlo�ený obvykle do

urèitého literárního útvaru (hlavnì obsáhlej�ího, napø. románu,
ale i  eposu nebo dramatu, odtud výraz �epizodní role� v div.
høe), tvoøí èasto jakýsi kontrast èi vysvìtlení k hlavní dìjové
linii.

Výraz epizoda pochází z øeckého slova epeisodios, tj. vlo�e-
ný dìj, pøíbìh èi jenom pøíbìhový prvek. Mnohdy je epizoda do
znaèné míry uzavøená, relativnì samostatná, napø. pøíbìhy Vik-
torky u  B. Nìmcové v Babice. Ménì èasto zasahuje epizoda
do novely a spí�e výjimeènì do sevøenìj�ího tvaru povídky,
tam je pøíp. epizodický motiv jen naznaèen. Epizodu je �ádoucí
odli�ovat od tzv. digrese, odboèky, je� se objevuje hlavnì
u moderní prózy èi v umìlecké literatuøe s uvolnìnou epickou
stavbou a s filozofickým èi my�lenkovì vyhranìným poselstvím.

EPOS
Tradièní útvar ver�ované epiky, rozsáhlá báseò obvykle vá�-

ného obsahu, s rozvinutým dìjem, s mnoha postavami. Nej-
star�í eposy vycházely z  mytologických (bájeslovných) látek a
mìly neznámé autory. Staré eposy èasto u�ívají ustálené pøí-
vlastky, oznaèující jejich významné postavy, èiny, ale i reálie
(tzv. epiteton constans: tentý� pøívlastek se opakuje pøi ka�dé
mo�né pøíle�itosti, napø. pøi výskytu jména). Epos míval obvyk-
le oslavný ráz, zdùrazòoval stateèné èiny, vítìzství, bojovnost,
ale i chytrost atd.

Klasickými eposy jsou starovìká Homérova díla, hrdinské
eposy Ilias a Odyssea (8. stol. pø. Kr.), je�tì star�í je sumerský
epos o Gilgame�ovi (3. tisíciletí pøed. Kr.) nebo indický epos
Mahábhárata je z 8. stol. pø. Kr. Pozdìji dosáhl epos nejvìt�í-
ho rozkvìtu ve tøech slavných støedovìkých rytíøských (èi dvor-
ských) eposech (srov. støedovìká literatura, rytíøský román):
francouzská je Píseò o Rolandovi (9. stol.), �panìlská Píseò
o Cidovi (12. stol.), nìmecká Píseò o Nibelunzích (13. stol.).
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Tato tøi díla pøedstavují spolu se staroanglickými eposy (ze-
jména Písní o Beowulfovi, zapsanou u� v letech 675 - 850) vr-
choly evropského ver�ovaného národního eposu. K nìmu bývá
obvykle øazena i  støedovìká literatura ver�ované rytíøské epi-
ky zpracovávající cizí, vìt�inou starovìké látky, a to tzv. antic-
kého cyklu, do nìho� patøí i eposy o Alexandru Velikém, Ale-
xandreidy, byzantského cyklu a bretonského cyklu (látky o králi
Artu�ovi, které mj. upravil ve l2. stol. Chrétien de Troyes, 1131
- 1191, jen� zpracoval ver�em dobrodru�ství rytíøù Percevala,
Lancelota a dal�ích, také napsal ver�em podle keltské povìsti
skladbu Tristan a Isolda; jednu artu�ovskou povìst v Parcivalovi
(tj. Percevalovi, jméno tu má jinou podobu) v�ak zpracoval
i nìmecký básník Wolfram von Eschenbach, asi 1170 - 1220).
Epos i dal�í druhy ver�ované rytíøské epiky pak byly na pøelo-
mu støedovìku a renesance spí�e nahrazovány prozaickým
rytíøským románem, jen� byl zpoèátku èasto jejich pøevyprávì-
ním.

Neznamená to v�ak, �e epos zanikl, ale promìòoval se
v obsahu i formì. Znaènou blízkost eposu mají svým tva-
rem i posláním tzv. bohatýrské zpìvy, jako jsou napø. ruské
byliny (Ilja Muromec aj.) èi jihoslovanské guslarice (viz byli-
ny), hrdinské zpìvy hlavnì o kralevici Markovi. Základní tvar
eposu byl také pou�íván v nových souvislostech, napø. Bo�-
ská komedie (Dante Alighieri, 1265 - 1321) bývá mnohdy chá-
pána jako epos duchovní, stejnì Ztracený ráj (John Milton,
1608 - 1674), eposem je Píseò o Hiawathovi (Henry Longfel-
low, 1807 - 1882) aj., dále se objevuje epos zvíøecí, komický èi
satirický (napø. u nás Hanuman S. Èecha), ale i tzv. epos idy-
lický (skladba S. Èecha Ve stínu lípy). Jako obvykle v literatuøe,
pøi podrobnìj�ím �ánrovém èlenìní eposu existují vzájemné
pøechody, díla hranièní apod., také v nìm nebývá v�dy shoda.

Zcela jednoznaèné urèení mají ov�em dva základní typy epo-
sù: mytologický hrdinský epos a rytíøský, nazývaný nìkdy
i dvorský, tedy epos starovìký a støedovìký. V nejnovìj�í dobì
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se staly èetné z nich látkou volného literárního pøevyprávìní,
antické øecké eposy napø. u E. Peti�ky (1924 - 1987, Staré øec-
ké báje a povìsti, pozdìji pod názvem Pøíbìhy, na které svítilo
slunce), národní rytíøské eposy napø. u V. Cibuly (nar. 1925,
Hrdinské legendy staré Francie, Cid a jeho vìrní), keltská epi-
ka u V. Hulpacha (nar. l935, Pøíbìhy kruhového stolu), prùøez
støedovìkou epikou vèetnì slovanské podává pøevyprávìní E.
Frynty, V. Cibuly a V. Hulpacha Hrdinské báje staré Evropy.

KAREL JAROMÍR ERBEN
1811 - 1870
Nìkterým autorùm staèí jedna èi dvì knihy nejen k tomu, aby

se vepsali do literární historie, ale i aby zùstali trvale �iví ète-
náøsky. To je pøípad nejen tøeba P. Bezruèe, ale i K. J. Erbena.
Tento sekretáø Národního muzea, redaktor èasopisù Obzor a
krátký èas i Pra�ských novin, pozdìji archiváø mìsta Prahy,
pochopil stejnì jako F. L. Èelakovský, �e národní obrození
vy�aduje ve slovesnosti urèité zázemí, oporu. Vìnoval se proto
folkloru a výsledky své mnohaleté mravenèí práce i znaèného
odborného soustøedìní shrnul do nìkolika dìl: Písnì národní
v Èechách, Prostonárodní èeské písnì a øíkadla (co� je roz�í-
øené vydání pøedchozího díla), Sto prostonárodních pohádek
a povìstí v náøeèí pùvodních (1865), Èeské pohádky (které a�
po jeho smrti vydal V. Tille v r. 1905).

To zatím mluvíme o Erbenovì práci sbìratelské, z ní� neu-
stále znovu a znovu vydávanými se staly Èeské pohádky. Vlast-
ním Erbenovým dílem, látkovì vyrùstajícím z èeské lidové slo-
vesnosti, je jeho nesmrtelná sbírka Kytice (1853). Kdyby mìl
nìkdo vyjmenovat pìt nejdùle�itìj�ích básnických sbírek
na�í literatury 19. stol., byla by urèitì mezi nimi. Erben tu po-
stupoval do jisté míry podobnì jako Èelakovský ve své ohla-
sové poezii, zvolil si pøedlohu lidové povìsti, kterou sám bás-
nicky zpracoval. �el v�ak dále ne� Èelakovský. Jeho básnì
z Kytice jsou vlastní tvorbou po v�ech stránkách, tvarem, vý-
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razem, stavbou ver�e. Jde o básnì epické, pøevá�nì bala-
dy (Poklad, Zlatý kolovrat, Svatební ko�ile, Vodník, Poledni-
ce aj.), které zachycují celou øadu pøíznaèných rysù lidové-
ho �ivota, ale také, a to pøedev�ím, ve folkloru v�itá mìøítka viny
a trestu, odpu�tìní a milosrdenství, spravedlnosti, poctivosti a
cti.

Kdo Kytici neèetl, pøedstavuje si ji mo�ná jako soubor lyric-
kých, oslavných ver�ù. Pravý opak je pravdou. Èetné básnì
sbírky pùsobí jako horory (Svatební ko�ile, Polednice, Záhoøo-
vo lo�e), velice dramaticky. Av�ak to snad není tøeba øíkat, pro-
to�e stì�í si lze pøestavit nìkoho, kdo by tuto sbírku pominul.

ESEJ
Esej le�í jakoby na hranici mezi literaturou odbornou a umì-

leckou. Do literatury odborné zasahuje svou látkou, do umì-
lecké svým projevem. Tematicky èerpá z nejrùznìj�ích námì-
tù týkajících se umìní, literatury, kultury, filozofie, spoleènos-
ti, ale lze napsat esej tøeba o poèítaèových hrách.

Podstatné pro esej je, �e autor k námìtu pøistupuje po svém
a �sám za sebe�, �e jej nechce zcela vyèerpat, spí�e vyjádøit
svùj pohled na nìj, a �e pro to volí výraz, který má pùsobit
svou osobitostí, neotøelostí, nápaditostí, èím� právì u� esej
a esejistika (= esej je urèitý text, esejistika psaní esejù) spa-
dá do sféry literatury umìlecké. Esej není zatì�ován pøemí-
rou faktù, údajù, dat, chce na ètenáøe pùsobit svým proje-
vem, svou vynalézavostí, pøièem� v�ak dùle�itým rysem eseje
bývá, aby autor pøipou�tìl, �e nìkdo jiný se na téma mù�e
dívat jinak. Princip eseje je tedy víc v jeho (nebo v její, toto
slovo mù�e mít v èe�tinì mu�ský i �enský rod) �duchaplnosti�
a v síle argumentù ne� v nespornosti tvrzení.

Mo�ná právì proto se dnes eseje pí�í ménì ne� pøed sto lety
èi døíve, jaksi jsme si v�ichni zvykli, �e prùkazná jsou jen jed-
noznaèná èísla, údaje, statistiky apod. Je to na �kodu vìci.
Literární kritik èi historik beztak èasto pracuje s tvrzeními, kte-
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rá se nedají vyjádøit grafem, napø. hodnota literárního díla je
promìnlivá v závislosti na jeho dobové aktualizaci, kontextu
aj., není mo�né ji mìøit jako spotøebu a výkon auta. A velká
síla dobrého eseje v�dy byla v jeho podnìtlivosti, schopnosti
vzbudit o téma zájem, vést k vlastnímu pøemý�lení, novým
pohledùm, zvídavosti. Výraz esej je odvozen z francouzského
essayer, zkou�et: u eseje autor zkou�í, jak se s námìtem vy-
rovnat jinak ne� ostatní, a ètenáø zkou�í, jak na nìho tato auto-
rova snaha pùsobí.

Klasickým autorem esejù byl v 16. stol. Francouz Michel de
Montaigne (1533 - 1592), esej byl velmi roz�íøený do poèátku
20. stol., u nás psali vynikající eseje napø. O. Bøezina, F. X.
�alda (napø. jeho knihy Boje o zítøek èi Du�e a dílo jsou soubo-
ry esejù), K. Èapek aj.

EXPRESIONISMUS
Umìlecký smìr první ètvrtiny 20. stol., který se nejvíce proje-

voval ve výtvarném umìní v Nìmecku (snad nejznámìj�í ex-
presionistický malíø je E. Munch, ten v�ak byl Nor). Jak tomu
èasto bývá, nejsnáze, i kdy� trochu zjednodu�enì, pochopíme
smysl tohoto smìru z prostého pøekladu latinského slova,
z nìho� vznikl jeho název, tj. expressio = výraz. Expresionismus
byl skuteènì umìním výrazu, co nejsilnìj�ího, nejzdùraznìnìj�í-
ho, èasto pøímo �výkøiku�, nejlépe to vidíme na obrazech. Zdù-
raznìná barevnost, silné tahy �tìtcem, ostré støídání kontras-
tù. Ne náhodou se expresionisté hlásili jako ke svým pøedchùd-
cùm k van Goghovi a Gauginovi.

O výraz �lo i v expresionismu literárním a projevoval se tu
hluboký nesouhlas mladé generace s odeznívajícím 19. stol.,
kdy zejména autoøi �ánrové prózy �psali o nìèem�. Expresio-
nismus souvisel s obecnìj�ím hnutím moderního umìní tím,
�e chtìl, aby autor byl ve svém díle pøítomen: aby dílo nejen
�líèilo� dìj, ale i vypovídalo (nebo pøedev�ím vypovídalo)
o svém tvùrci.
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Hlub�í zdùvodnìní tento po�adavek nalézal v my�lence, �e
takovéto autorské sebevyjádøení povede k vìt�ímu mezilidské-
mu porozumìní, a v oprávnìném pøesvìdèení, �e expresivnìj-
�í (tedy výraznìj�í, dùraznìj�í) tvùrèí projev nenechá diváka
èi ètenáøe lhostejným a nezaujatým. V literatuøe nemìl ex-
presionismus tak jednoznaèné pøedstavitele jako ve výtvar-
ném umìní, spí�e se stal principem ovlivòujícím moderní tvor-
bu vùbec a projevujícím se v rùzných jejích obmìnách po celé
20. stol.

K nám pronikal literární expresionismus prostøednictvím br-
nìnské Literární skupiny, ale i pøímo. Jeho vliv poznamenal
prvá díla K. Èapka (spoleèná s bratrem J. Èapkem), R. Weine-
ra, L. Klímy, dramata V. Vanèury, L. Blatného, B. Reynka, J.
Demla, È. Jeøábka aj., pokud máme na mysli konkrétní tvùrèí
postupy. Zvlá�tní souvislost nabyl u autorù katolického smì-
ru, kde se expresionistické pojetí prostupovalo s vlivem baro-
ka: expresionismus toti� podobnì jako baroko kladl dùraz na
pocit úzkosti, ohranièenosti lidského �ivota, jeho dramatiènosti.
Pokud jde o zásadu �výrazu�, pøítomnosti autora v díle, zdo-
mácnìla po první svìt. válce takøka v�eobecnì, i kdy� (jak
tomu v literatuøe zpravidla bývá) vyvolala ve svìtì i zcela opaè-
ný postoj v nezaujaté, pouze �svìdecké� tvorbì, napø.
v padesátých a �edesátých letech u tzv. nového románu.

FABULE V PRÓZE
viz próza, její stavba a �ánry

FANTASY
Literatura, které se øíká tímto anglickým výrazem, je tak

�iroká, jak odpovídá významu slova v èe�tinì (fantasy = fan-
tazie, pøedstavivost, pøedstava, obrazotvornost, výmysl, pøí-
zrak, rozmar, vrtoch, vysnìná pøedstava, pøelud, halucina-
ce, blouznìní atd.).
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Fantasy je prostì literatura, v ní� je v�echno mo�né: lase-
rovými zbranìmi se v ní bojuje proti meèùm, rytíøi útoèí na
tanky, na vzdálených planetách se setkávají mimozem��a-
né s hrdiny krále Artu�e, obøi se mìní v trpaslíky, existují tu
zázraèné prsteny, kouzelné plá�tì, bílá i èerná magie, prin-
cezny a velitelé ponorek, pohádkové bytosti vedle raketové
odpalovací rampy. Ve fantasy se fantazii meze nekladou, do-
konce lze ve fantasy i  parodovat fantasy, jako to dìlá Terry
Pratchett.

Pùvod fantasy se podobnì jako pùvod science fiction odvo-
zuje od mýtù, pohádek apod., v tomto pøípadì oprávnìnìji.
Zejména z mýtù fantasy s oblibou èerpá, a to èasto zcela na-
hodile èi bez výbìru, spojuje jejich motivy, jak ji napadne, po-
dobnì si v�ak poèíná i s eposy a vìdeckou fantastikou.

Fantasy je vlastnì moderní pohádka pro napìtí laèné ètená-
øe ve vìku pøibli�nì od dvanácti do sta let, pøièem� fantasy
literární tvoøí jen èást produkce, pøinejmen�ím stejnì poèetné
jsou fantasy filmové a televizní. Pùvod fantasy (také oprávnì-
nìji ne� u sci-fi) je hledán i u autorù, jako jsou Francois Rabe-
lais (asi 1494 - 1553, román Gargantua a Pantagruel) nebo
Jonathan Swift (1667 - 1745, napø. Gulliverovy cesty), jde v�ak
spí�e o podobnost maximálnì �uvolnìné� pøedstavivosti ne�
o pøímý vliv. Pravdìpodobnì pøesnìj�í je docela prosté vysvìt-
lení, �e tradièní science fiction s dobrodru�ným dìjem a cesto-
váním vesmírem pøestala být ètenáøsky vzru�ující od chvíle,
kdy se do vesmíru skuteènì létá, a modernìj�í sci-fi, která sle-
duje souvislosti, psychologii postav, nároènìj�í námìty apod.,
si vy�aduje u� ètenáøe jednak vyspìlej�ího, jednak zájmovì
vyhranìnìj�ího.

Fantasy tak pøebírá v dne�ní situaci roli, kterou mìla sci-fi
ve svých zaèátcích nebo kterou mìly kdysi v renesanci ry-
tíøský román a rytíøská povídka: chce být pøedev�ím vzru-
�ujícím poètením. Také jím mù�e být, má to v�ak jedno
úskalí. Aèkoliv moderní fantasy je pøedev�ím konzumní li-
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teraturou, tím, �e je v ní v�e mo�né, nemù�e pøekvapit jenom
samotnou situací (událostí, setkáním meèù a samopalù apod.),
proto�e v�e �neèekané� se v ní dá oèekávat. Mìla by proto pøe-
kvapit nápaditosti a literární dokonalostí podání. To není tak leh-
ké a u mnoha autorù se zejména v pokraèování prvotní nápad
i tvárná pùsobivost díl po dílu jaksi �øedí�, co� je je�tì nápad-
nìj�í na filmovém plátnì, napø. ve fantasy sérii Planeta opic,
v ní� po prvním vynikajícím a u� kultovním dílu je ka�dý dal�í
slab�í a slab�í.

Proto�e fantasy literatura v dne�ním smyslu je spí�e zále�i-
tostí 20. stol., uvádíme zde pøíklady novìj�í. Na prvém místì
to je nepochybnì Anglièan, profesor v Oxfordu John Ronald
Tolkien (1892 � 1973) jeho� knihy Hobit, Pán prstenù, Silmaril-
lion aj. jsou u� ve fantasy u� pøímo kultovní. Dále Amerièan
Paul W. Anderson (nar. 1926, Královna vzduchu a temnot, Zlo-
mený meè aj.), vycházející ze severské mytologie, Anglièan
Robert Holdstock (nar. 1948, napø. Hloubení), Amerièanka Ur-
sula K. Le Guinová (nar. 1929, napø. Èarodìj Zemìmoøí, Hrob-
ky Atuánu, Rocannonùv svìt, Smrtonosné sny), Amerièan Ro-
ger Zelazny (nar. 1937, napø. Devìt princù Amberu). Z autorù
dal�ích spí�e namátkou nìkolik jmen pøekládaných do èe�tiny:
R. Jordan, F. Goodkind, R. Feist, S. Donaldson, D. Dunkan, P.
Anderson a pøedev�ím znaènì oblíbený T. Pratchett. Vzhle-
dem k módnosti fantasy by jich mohlo být daleko víc a stále
pøibývají. Poznamenejme pouze, �e autoøi fantasy se v poslední
dobì objevují i v èeské literatuøe, napø. Jaroslav Jiran, V. Ka-
dleèková, F. Novotný, J. Poláèek, J. Procházka.

Fantasy se jako relativnì samostatná literární oblast nìkterý-
mi svými rysy hraniènì dotýká science fiction èi hororu, pøípad-
nì se s nimi prostupuje. O tom mj. svìdèí fakt, �e u nás byla
r.1994 zalo�ena Akademie science fiction, fantasy a hororu,
sdru�ující více ne� 100 autorù a udílející ka�doroènì cenu za
nejlep�í dílo v tìch tøech oblastech.
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FEJETON
�urnalistický literární útvar, zamìøený k nejrùznìj�ím aktuál-

ním námìtùm spoleèenského, kulturního i soukromého �ivota,
je� mohou ètenáøe tak èi onak zajímat a je� jim jsou nìjak blíz-
ké. Fejeton se mù�e týkat vá�né politické události i nìèeho zcela
smì�ného (jeden z nejznámìj�ích Nerudových fejetonù probí-
rá zapeklitou otázku, jak se zbavit starého slamníku). Èesky
se nìkdy také fejetonu øíkalo �podèárník�, proto�e byl tisknut
pod èarou na pravidelnì stejném místì novin, pùvodnì v�ak
byl v 18. stol. vkládán do novin jako lístek samostatnì (franc.
feuilleton = lístek). Ctí ka�dých dobrých novin bylo, aby mìly
dobré fejetony, fejetonista byl sice novináø, ale v�dy tak trochu
spisovatel.

Nìkdy ov�em víc ne� �tak trochu�: na�imi nejznámìj�ími fe-
jetonisty jsou J. Neruda a K. Èapek. Je a� s podivem, jaké
mno�ství fejetonù napsali a s jakou pravidelností, vtipností a
nápaditostí vykonávali tuto ka�dodenní práci. Ono se to ne-
zdá, ale najít si �estkrát nebo sedmkrát v týdnu nápad k fejetonu
a zpracovat jej �lehkým perem�, jak se kdysi øíkávalo, není ni-
jak snadné.

SMIL FLA�KA Z PARDUBIC
druhá pol. 14. stol.
Bakaláø pra�ské univerzity, nejvy��í zemský písaø. Autor Nové

rady, v ní� vyjadøuje svou státnickou pøedstavu správné krá-
lovské vlády, ideálem je pro nìho doba lucemburská, tedy
rozhodující vliv vysoké dvorní �lechty.

Nová rada (vznikla asi r. 1378) je zalo�ena na postupech baj-
ky, v ní� zvíøata jednají a mluví jako lidé. Král - lev usedá na
trùn, a ètverno�ci i ptáci mu øíkají, jak si má poèínat. U� tento
postup dává èekat, �e v Nové radì nebude nouze ani o  satiru,
a Smil jí ne�etøí, vysmívá se napø. turnajùm, rozmachu moci
ni��í �lechty za Václava IV. aj. Pøitom Nová rada má pestrou
stavbu, jazykovì je velmi bohatá, pozná se, �e ji psal uèený
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mu� a �e byla urèena nikoliv prostému lidu, ale �lechtì. Smil je
také mo�ná, ale nikoliv jistì autorem Rady otce synovi, kde
stárnoucí �lechtic uvádí svého potomka do tajù dvorského �i-
vota, a je�tì ménì jistì i Sbírky èeských pøísloví a poøekadel.
A� u� byl autorem této sbírky (zvané i Proverbia Flassconis) kdo-
koliv, shromá�dil jich celkem 236 a pøekvapivé je (nebo nao-
pak není, jak se to vezme), �e mnohá z nich jsou �ivá dodnes.

Smilova Nová rada patøí vedle Podkoního a �áka a Satir Hra-
deckého rukopisu k nejvýznamnìj�ím památkám na�í støe-
dovìké literatury, z nich� bychom mohli pøipomenout je�tì
Svár vody s vínem (o Sváru vody s vínem a Radì otce sy-
novi se hovoøí jako o tzv. Smilovì �kole, proto�e Smilovo au-
torství Rady je vskutku sporné).

FOLKLOR
Souhrnné oznaèení pro lidovou kulturu, zahrnující jak lido-

vou slovesnost, tak lidové zvyky a obyèeje, zpùsob �ivota,
stavby, obleèení, stravování, pracovní nástroje atd. Folklor
(donedávna se psalo folklór) si obvykle spojujeme se zanik-
lým vesnickým prostøedím, existuje v�ak i folklor urèitých po-
volání (napø. hornický) a urèitých lokalit (napø. polabský, �i�-
kovský aj.). Obor zabývající se folklorem se jmenuje folkloris-
tika a folklorista je samozøejmì ten, kdo se folkloristice vìnu-
je.

Folkloristika je dnes celosvìtovì i u nás nároènou vìdní disci-
plínou, mající pevná pravidla, postupy bádání, provádìjící slo�i-
tá srovnávání výzkumù atd., opírající se i o poznatky jiných vìd,
napø. archeologie, historie, hudební vìdy, literární vìdy,
o poznatky architektury, národohospodáøství, zemìdìlství apod.
Pøedná�í se na univerzitì, má své akademické ústavy. Zrodila
se v�ak z poèáteèního nad�ení pro �vìdìní lidu� (angl. = folk-
lore) a u nás mìla silný podnìt v zájmu obrození o lidovou
kulturu jako zdroj hlavnì jazykového a literárního národního
sebeuvìdomìní.



81

Proto první projevy folkloristiky byly vìnovány lidové slo-
vesnosti, a� pozdìji (napø. B. Nìmcovou na Doma�licku, pak
T. Novákovou ve vých. Èechách) lidovým krojùm aj. Øemes-
lùm, zpùsobu �ivota apod. vìnoval mnoho prací Z Winter. Za
zakladatele èeské folkoristiky je ov�em mo�no pokládat P. J. �a-
faøíka (a jeho dílo Slovanské staro�itnosti), pokud jde o lidovou
slovesnost, pak pøedev�ím F. L. Èelakovského.

Slovesný folklor u nás pùsobil na celou øadu autorù, poèínaje
K. J. Erbenem, zejména na autory poezie a venkovského rea-
lismu. Pouze jako pøíklady mù�eme pøipomenout z básníkù M.
Bure�e, z prozaikù K. Svìtlou, T. Novákovou, A. Mr�tíka, J.
Herbena, J. �. Kubína, ale výèet by musel být mnohonásobný.
Samozøejmì, �e slovesný folklor zejména v  pohádce pùsobil
na moderní pohádku autorskou, a� pøímo èi zprostøedkovanì,
napø. na K. Èapka a J.Drdu. Zvlá�tním pøípadem jsou více èi
ménì volná autorská pøevyprávìní lidových pohádek, na�ich
i z folkloru jiných národù.

FRA�KA
Jde o  komedii, která je látkovì jednoduchá, nenároèná, v ní�

se výrazovì i situaènì hodnì objevuje pøehánìní, nadsázka,
jazyk fra�ky bývá mnohdy nevybíravý, nìkdy a� obhroublý. Ve
fra�ce jde o to, aby se mohli diváci co nejvíce zasmát a aby se
smáli tomu, co sami nìjak znají ze �ivota kolem sebe, v èem
�jsou doma�.

Proto se fra�ka nenamáhá se slo�itìj�ím slovním vtipem, nad
ním� by se muselo pøemý�let, tím ménì s nìjakým zdùvodòo-
váním své komiky v psychologii postav. Ty jsou vlastnì �dány�,
od prvního okam�iku divák ví, komu a proè se bude smát. Fra�ky
se hrály u� ve starovìku a zajímavé je, �e první starovìké øec-
ké fra�ky vznikly vlastnì tak, �e se vysmívaly pøíli� vá�ným
dìjùm tragédií. Tohle fra�ce do jisté míry zùstalo stále, nejra-
dìji si dìlá legraci z vìcí, které se zdají pøehnanì dùle�ité, z lidí,
kteøí se berou moc vá�nì a pøíli� si na sobì zakládají.
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Fra�ka se znaènì rozvinula ve støedovìku, vìt�inou
v církevních nebo �kolských hrách, výrazným pøíkladem u nás
je Mastièkáø. Pozdìji, ve 14. a� 16. stol., se osamostatnila jako
jevi�tní divadelní tvar a ovlivnila vývoj komedie vùbec, hlavnì
francouzské. Zároveò zùstala jako rys tzv. interludií v baroku,
v Èechách napø. u  V. F. Kocmánka.

Pronikání prvkù fra�ky do divadelní veselohry se v�ak v 19.
stol. projevilo i v na�í literatuøe. Nìkteré rysy fra�ky mají ko-
medie J. K. Tyla (napø. Èert na zemi, Fidlovaèka), pozdìji
veselohry V. �techa aj. Ve 20. stol. se prvky fra�ky objevují
v�eobecnì v kabaretech, ve svìtovém mìøítku v nìmých fil-
mových groteskách, v souèasné dobì v televizní produkci tzv.
sitkomù. Z mo�ností fra�ky pochopitelnì dále èerpalo i divadlo,
hlavnì satira, u nás napø. v hrách J. Voskovce a J. Wericha.

JOSEF VÁCLAV FRIÈ
1829 - 1890
Úèastnil se aktivnì revoluèního roku 1848, pak povstání na

Slovensku, po návratu do Prahy byl zatèen a uvìznìn. Patøil
k protihabsburským radikálùm, usiloval o rozbití Rakouska
a samostatný èeský stát. Kdy� byl propu�tìn z vìzení, �ivil se
(nebo spí�e �ivoøil) porùznu jako redaktor, psal do Kvìtù, Lu-
míru, almanachu Máj (srov. májovci). Byl pøítelem K. Sabiny.

Pøi jeho politických osudech, vìznìní a neustálých cestách
po svìtì mu na literaturu asi mnoho èasu nezbývalo. Jeho bás-
nická sbírka Písnì z ba�ty (1862, vy�la v�ak a� posmrtnì) je
nesena duchem romantismu, který u nìho ov�em nedosahuje
úrovnì K. H. Máchy. Pøesvìdèivìji vyznívají nìkteré jeho pró-
zy, zejména Osud rozervance, kde samo pojetí �rozervance�
je vlastnì dobovì podmínìným vyjádøením èehosi, co obecnì
prochází lidstvím, toti� rozporu mezi ideály a pøedstavami a
skuteènými mo�nostmi. Historicky cenné jsou Frièovy Pamìti,
které ov�em dnes vezme do rukou asi spí�e odborník historik
ne� ètenáø.
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FUTURISMUS
Jeden z literárních a �íøeji umìleckých proudù v dobì pøed

první svìt. válkou a po ní, jeho zakladatelem byl Ital E. T. Ma-
rinetti (1876 - 1944, Osvobozená slova), u nás se projevil spí-
�e jen pøechodnì u  S. K. Neumanna a è pøedváleèné moder-
ny. V poezii se vyznaèoval výrazovou strohostí, vytváøením no-
vých slov, pøesvìdèením, �e jeho dynamický projev odpovídá
budoucnosti, k ní� lidstvo smìøuje. Pøímé pùsobení futurismu
konèí dvacátými léty a mù�eme jej chápat jako jeden
z vyhranìných smìrù civilismu a civilizaèní poezie, mìl výraz-
né rysy experimentální (konkrétní) poezie.

Ve spojení s  kubismem bývá dílèí smìr futurismu oznaèo-
ván jako kubofuturismus, spojovaný s Guillaumem Appolinai-
rem (1880 - 1918, napø. Alkoholy, Pásmo), ruskou tvorbou z let
1910 - 1920 básníkù Vladimíra Majakovského (1893 - 1930,
napø. Já, Oblak v kalhotách, Èlovìk aj.), Velemira Chlebnikova
(1885 - 1922, napø. Èmáranice po nebi, Zakletí smíchem) aj.,
èasto se v�ak o nich hovoøí jako o futuristech. Po r. 1930 byl
ruský futurismus (èi kubofuturismus) pokládán za ideovì scestný
a dále se nerozvíjel, i bez administrativních zákazù ov�em konèil
u� døíve futurismus jinde.

FRANTI�EK GELLNER
1881 - 1914
Málokterému básníku je pøáno, aby tak pohnul vodami poe-

zie, jako to udìlal on. Byl mo�ná nejdùslednìj�í osobností
z generace buøièù a anarchistù, bohém ka�dým coulem.
V Nìmecku a ve Francii se vìnoval malíøství, pak byl redak-
torem brnìnských Lidových novin, padl v Halièi na zaèátku
svìt. války.

Psal básnì, prózu, dramata, ale básnì byly pro nìho hlavní.
Byl v nich nesmlouvavý, ironický, tvrdì odmítal v�e, èím ho
obklopoval �osácký �ivot pøedváleèné doby. Ale nejen to. Gell-
ner dovedl ve své poezii nalézt takový projev, který by byl obec-
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nì sdìlný a srozumitelný. Tím se stalo, �e nalézal víc ètenáøù
ne� jiní.

Mnoha lidem cítícím jako on se líbila jeho otevøená drsnost,
sarkasmus, provokování, èasté pou�ívání hovorových slov
i obhroublých výrazù, pravý opak toho, èím se vyznaèovala poe-
zie parnasistní. Gellnerovy básnì byly psány nezøídka jako
písnièky èi spí�e kabaretní kuplety, zpívaly se a recitovaly,
nìkteré se objevily i na pódiu kabaretu Èervená sedma (srov.
E. Bass). Naproti tomu mezi �slu�nými� lidmi mìl autor po-
vìst neurvalce, zhýralce, cynika, èlovìka, jemu� nic není svaté.
Ono mu také opravdu nic svatého nebylo. Gellner v�ak nebyl
�ádný cynik. Jenom byl upøímný. Ve sbírce Po nás a� pøijde
potopa (1901) vyjádøil své zhnusení svìtem pøed první svìt.
válkou, podobnì i v dal�í, Radosti �ivota (1903). Svìt hos-
pod, prostitutek, chvilkových potì�ení, z nich� nic nezùstane,
to byly jeho námìty. Stejný zùstal i v jediné prozaické kní�-
ce, Cesta do hor a jiné povídky. A� posmrtnì vy�ly Gellne-
rovy Nové ver�e, shrnující, co zùstalo v pozùstalosti tohoto
buøièe, jen� padl hned na poèátku války.

JARMILA GLAZAROVÁ
1901 - 1971
Prozaièka, které se podaøilo nìco, o èem asi ka�dý autor sní:

u� svým debutem Roky v kruhu, který zvítìzil v soutì�i nakla-
datelství Dru�stevní práce, vstoupila r. 1936 do literatury jako
zralá a ihned oceòovaná autorka. Román s  autobiografickými
rysy byl vzpomínkou na �ivot se zesnulým man�elem lékaøem,
mìl èetné znaky psychologické prózy, ale pøedev�ím nesmír-
nou pro�itkovou sílu, upøímnost a vroucnost. Naprosto nebyl,
jak by se snad zdálo z naznaèení obsahu, tzv. �enskou pró-
zou. Glazarová dovedla u� tady jít k podstatným rysùm vìdo-
mí a pocitu èlovìka, k nìèemu, co bychom mohli nazvat pøiro-
zenou mravností, jí� se není tøeba uèit a jí� se ani nelze nauèit,
která je souèástí lidské bytosti.
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Pøesnì toté�, by� samozøejmì v jiných osnovách dìje, v jiných
pøíbìzích, je pro Glazarovou hlavní i v dal�ích jejích románech:
Vlèí jáma a Advent (1938 a 1939). Kdy� øekneme, �e v obou
se objevuje autorku stále trápící napìtí mezi touhou po �tìstí a
tragièností jeho nenaplnìní, je to jen fráze, i kdy� to odpovídá
pravdì. Pro spisovatelku je toti� rozhodující pøítomnost èlovì-
ka v tomto napìtí, zpùsob, jakým èlovìk zùstává vìrný sám
sobì, svému svìdomí a pocitu, svým jistotám, o nich� v�ak ví,
�e jsou jen její vlastní a mnoho nezmù�ou.

Po této stránce je zejména Vlèí jáma jednou z vrcholných próz
tøicátých let, známou ostatnì, stejnì jako Advent, i z filmového
zpracování. Mimoøádnost próz J. Glazarové spoèívá i v tom, �e
u ní jako by neplatilo obecné literární pravidlo o svébytnosti, oso-
bitosti tvaru. Glazarová se toti� nesna�í o výrazovou neobvyk-
lost, síla její výpovìdi je v bezvýhradném autorském ztoto�nìní
s pro�itky postav. Mo�ná právì to ètenáøi poznali sami nejlépe,
a mo�ná právì tím je nejvíce pøesvìdèila.

GOTICKÝ ROMÁN
viz historická próza
viz science fiction

GOTIKA
Støedovìký umìlecký sloh v dobì od 12. stol. do 14. stol.,

nìkde a� 15. stol., charakteristický pøedev�ím výtvarným umì-
ním a stavitelstvím, postupnì byl vystøídán renesancí. Gotika
vznikala ve Francii a odtud se roz�iøovala do celé Evropy.
V architektuøe jsou za její hlavní znaky pokládány lomený ob-
louk, �ebrová klenba a opìrný systém, celkový ráz staveb smì-
øujících vzhùru, jakoby k nebi: tedy k Bohu.

Gotika je toti� obdobím silného rozmachu køes�anské víry,
ale i støedovìkého zpùsobu �ivota, rytíøských hradù, panov-
nických sídel, chrámù. Ze svìtových gotických památek patøí
k nejznámìj�ím napø. chrám Notre Dame v Paøí�i, reme�ská
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katedrála, chrám v Kolínì nad Rýnem, Westminsterské opat-
ství v Londýnì. Mnoho gotických staveb (hlavnì hradù) bylo
pozdìji podrobováno pøestavbì, jednak proto, aby byly po-
hodlnìj�í, jednak z toho dùvodu, �e jejich pùvodní úèel po-
skytovat ochranu èasem zanikl, jak se zmìnily zpùsoby boje.

Èeská gotika je spojena pøedev�ím se jmény stavitelù Petra
Parléøe a Matyá�e z Arrasu, tj. s dobou za Karla IV. Nejvýznam-
nìj�í gotické stavby u nás jsou dóm sv. Víta v Praze, chrám
sv. Barbory v Kutné Hoøe, Karlùv most (sochy na nìm jsou
ov�em barokní), Karl�tejn aj. Aèkoliv se o gotice hovoøí nejen
ve výtvarném umìní a stavitelství, nýbr� i v hudbì,
v souvislosti s literaturou se tento výraz u�ívá výjimeènì, èas-
tìj�í je mluvit o  støedovìké literatuøe. Je tomu tak pøedev�ím
proto, �e pøechod mezi pøedchozím výtvarným slohem, jím�
byl sloh románský, a gotikou se v literatuøe neprojevuje nato-
lik jako napø. v architektuøe. Obecnìj�í pøedstava o gotice tedy
spí�e umo�òuje zaèlenit støedovìkou literaturu této doby do
�ir�ích kulturních souvislostí a vztahù s jinými oblastmi kultury.

Z urèujícího postavení �lechty (zejména rytíøstva) a duchoven-
stva v gotice vyplývá, �e tak jako v architektuøe byly pro tuto dobu
pøíznaèné hrady a chrámy, i v literatuøe mìly v nenábo�enské
tvorbì nejvýznamnìj�í postavení rytíøské eposy, v nábo�enské
literatuøe pak legendy, církevní hry apod., významný je pro toto
období rozvoj kronikáøství. Z na�í literatury tedy do období goti-
ky spadá pøedev�ím èeská Alexandreida, Bruncvík, �ivot sv. Ka-
teøiny a Dalimilova kronika, dále Nová rada Smila Fla�ky
z Pardubic a Satiry Hradeckého rukopisu.

HÁDÁNÍ PRAHY S KUTNOU HOROU
po r. 1420
Jedna z mála dochovaných památek husitské literatury, má

3 000 ver�ù a v pøedhusitské, ale i pozdìji oblíbené formì
sporu (�hádání�) líèí obléhání Prahy Zikmundem. Jednu stra-
nu sporu pøedstavuje alegorická postava Prahy, druhou po-
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stava Kutné Hory. Zatímco Praha obhajuje radikální, husit-
ská stanoviska, u Kutné Hory je tomu naopak, pøièem� ne-
známý autor stojí na stranì Prahy.

Tato skladba se spoleènì s dvìma dal�ími (�aloba Koruny
èeské, Porok Koruny èeské) zachovala v tzv. Budy�ínském
rukopisu. Hádání Prahy s Kutnou Horou bylo zøejmì psáno
pro vzdìlance té doby (autorem byl asi nìjaký univerzitní mi-
str) a cílem bylo získat ètenáøe pro husitství. Celek Budy�ín-
ského rukopisu patøí k nejvýznamnìj�ím památkám husitské
literatury vedle Jistebnického kancionálu, latinsky psané Hu-
sitské kroniky Vavøince z Bøezové a ov�em díla samotného
Jana Husa a Petra Chelèického.

Dnes pravdìpodobnì budeme èíst Hádání Prahy s Kutnou
Horou opravdu jako doklad doby, jejího zpùsobu agitace pro
husitství a i zvlá�tního stylu sporu, který napodoboval uèené
disputace (dnes bychom øekli polemiky èi diskuse) dvou mis-
trù, zastávajících opaèné názory. Takovéto disputace se bì�-
nì konaly na støedovìkých univerzitách, zatímco ostatní po-
slouchali a nechávali se pøesvìdèit èasto spí�e výmluvností
ne� argumenty jednoho èi druhého.

Hádání Prahy s Kutnou Horou není ov�em podobnou dis-
putací v pravém slova smyslu, nebo� autor stojí jasnì na
jedné stranì a argumenty Kutné Hory volí tak, �e je mù�e
snadno vyvrátit. I kdybychom v�ak neèetli tuto skladbu ce-
lou, nýbr� jen nìkolik partií, které si sami podle své chuti
vybereme, vidíme, �e zpùsob vyjadøování vzdìlancù této
doby byl bohatý a výmluvný a �e i èeský jazyk na nìj skvì-
le staèil. A� chceme èi ne, uvìdomíme si pøitom, oè byla
tehdy èe�tina, vlastnì krátce po slavné dobì Karla IV., roz-
vinutìj�í ne� v úpadku na sklonku 18. stol., kdy ji muselo
znovu køísit k literárnímu �ivotu národní obrození.
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VÁCLAV HÁJEK Z LIBOÈAN
zemø. 1553
Katolický knìz, autor proslulé Kroniky èeské, poprvé vydané

r. 1539. Proè proslulé? V na�í kronikáøské literatuøe nemá snad
obdobu v tom, jak byla oblíbená, jak byla ètená, jak dovedla
upoutat. Vyznaèuje se také na kronikáøské dílo (které bývalo
vìt�inou spí�e vìcné a strohé) mimoøádnou vypravìèskou �íøí,
výrazovou bohatostí, dìjovou napínavostí. Proslula v�ak i svou
nepøesností: G. Dobner (1719 - 1790) u� v prvním období ob-
rození prokázal, �e Hájek si nìkdy a� víc ne� dost vymý�lel.
Aèkoli si zase nevymý�lel v�dy, to je mu tøeba pøiznat, a kroni-
ka obsahuje i mnoho cenných poznatkù z pramenù, které se
mezitím ztratily.

Hájek psal svou kroniku z pohledu katolicismu a �lechty, kte-
rá jeho práci podporovala, napø. tím, �e mu umo�òovala vstu-
povat do svých soukromých archivù. V první polovinì �estnác-
tého století u nás je�tì zápas mezi �lechtou a mì��anstvem
probíhal velmi silnì, a on stál jednoznaènì na stranì prvé. O sto
a dvì stì let pozdìji u� toto stavovské napìtí nebylo tak poci-
�ováno, Hájkova Kronika èeská byla pøedev�ím zajímavým ète-
ním a navíc i pøipomínkou národní svébytnosti. Co� bylo tehdy
notnì zapotøebí.

FRANTI�EK HALAS
1901 - 1949
Oprávnìnì jeden z nejvýznamnìj�ích èeských básníkù me-

ziváleèné a pováleèné éry, publikoval od poloviny dvacátých
let do své smrti. Pùvodnì se uèil knihkupcem, pak redigoval
brnìnské avantgardní Pásmo a byl jedním ze spoluzakladate-
lù moravského Devìtsilu. Pozdìji redigoval Rozhledy po litera-
tuøe a edici První kní�ky, záslu�nou vydavatelskou øadu, umo�-
òující vstup do literatury mladým básníkùm. Po druhé svìt. válce
krátce pracoval na ministerstvu informací.
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Svou debutantskou sbírku z r. 1927, Sépie, vydal pod vlivem
poetismu, mìl tehdy blízko k  J. Seifertovi, V.Nezvalovi, K. Bieb-
lovi. Pøesto se v�ak touto sbírkou od poezie svých pøátel výraz-
nì li�í. Pomíjivé okouzlení civilizaèními vymo�enostmi, novým
�ivotním stylem, proudy svìtel a zrychlujícím se tempem doby
ho nezajímá. Jako by v Sépii pøedjímal nìkteré své sbírky dal�í,
zobrazuje zde pro�itek hoøkosti �ivota, skepse, pøechodnosti
v�eho, co èlovìka obklopuje. U� pro Halasovu prvotinu byla cha-
rakteristická tvarová sevøenost, obraznost, pùsobivá metafora.
Ta vedla v dal�í sbírce Kohout pla�í smrt (1930) básníka je�tì
více ke spirituálnímu, duchovnímu vidìní lidství.

Zde se u� plnì objevuje velké, osudové Halasova téma, s ním�
se básnicky utkával stále: pomíjivost lidského �ivota, zápas se
smrtí, vìdomí, �e jí nelze uniknout. Kohout pla�í smrt je sbírkou
velmi osobitého výrazu, který se podstatnì li�il od básnictví po-
etismu èi surrealismu. Halasùv ver� neplyne lehce, i pøi své tva-
rové hutnosti je slo�itý, jeho obraznost má nìkolik vrstev, vy�a-
duje velké ètenáøovo soustøedìní a vcítìní. Ve sbírkách Tváø a
Hoøec (1931, 1933) byl Halas jaksi ètenáøsky pøístupnìj�í, me-
lodiètìj�í. Av�ak zamìøení na duchovní sféry lidského bytí autor
neopou�tìl, aèkoliv jeho celkový námìtový zábìr byl �ir�í, napø.
milostný, najdeme tu i básnicky pøesvìdèivé obrazy domova a
vzpomínek na dìtství. Jako by spojením básníkova vìdomí ko-
neènosti lidského �ivota i otázek sociálních byla jeho skladba
Staré �eny. Je to velkolepý, pùsobivý básnický obraz, nutící
k pøemý�lení.

Staré �eny otevøely Halasovi oblast �ir�ího sociálního vidì-
ní, patrného ve sbírce Dokoøán (1936). Popularitu básníka
vyjadøujícího cítìní v�ech pøedstavují ov�em sbírky z konce
let tøicátých, toti� Torzo nadìje a Na�e paní Bo�ena Nìmco-
vá (1938, 1940). Torzo nadìje je Halasovou reakcí na Mni-
chov a bylo v této dobì snad nejpøesvìdèivìj�ím a nejzná-
mìj�ím vyjádøením toho, èím �il celý národ.
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Básnì z této sbírky se staly nìèím, co lze v dìjinách èeské
poezie srovnat snad jen s  Nerudovými Zpìvy páteèními, pøi-
rozenì �e nikoliv básnickým tvarem, ale významem. Byly pu-
blikovány pøi nejrùznìj�ích pøíle�itostech, recitovány, spous-
ta lidí je znala nazpamì�. Pøedstavovaly jednoznaèný projev
odporu a bìhem nacistické okupace byly umìleckou oporou
celonárodního odboje proti ní.

V Torzu nadìje básník, jeho� celo�ivotním námìtem byly sféry
lidského ducha v protipólu k smrti, nalezl okam�ik, kdy duch
má sílu se proti smrti postavit. Torzo nadìje je sbírkou vyjadøu-
jící samu podstatu základních lidských hodnot, Halasùv ver� je
tu pøímý, úderný. Jeho �ivotní pocit úzkosti, který nabývá èasto
charakter pocitu a� existenciálního, se náhle mìní ve výraz
vzdoru a odporu. Nacistická okupace samozøejmì básníkovi
neumo�nila mluvit dál takovýmto tónem. Na�e paní Bo�ena
Nìmcová v�ak byla sbírkou, je� sama pùsobila jako jedna vel-
ká metafora: ka�dý ètenáø tìchto ver�ù chápal, proè se obrátil
právì k postavì autorky Babièky.

Dva roky poté, v r. 1942, vydává Halas sbírku Ladìní, shrnu-
jící drobnìj�í básnì osobního rázu, je� psal bìhem posledních
pìti let. Souèástí sbírky byl i cyklus Do usínání, který vy�el sa-
mostatnì a mo�ná autora vedl i k dal�ím ver�ùm pro dìti, napø.
Poèítadlo, Malující rok.

Obì pováleèné Halasovy sbírky, V øadì (1948) a posmrtnì
vydaný svazek A co? (1958), básníkovu tvorbu uzavírají. Prvá
z nich vyrùstá do znaèné míry je�tì z pro�itku války (napø.
v básni Barikáda), sbírka A co? jako by byla novým vyjádøe-
ním autorových úzkostí nejen soukromých, ale i o lidstvo jako
celek. Ale zároveò také vyjádøením pochybnosti o mo�nosti
poezie nìco na tom zmìnit. Kupodivu v�ak právì to ho vede
k ver�ùm silné obrazové pùsobnosti. Halas tu odhazuje v�ech-
ny zábrany, které snad je�tì mìl, spojuje básnické vyjadøo-
vání s prvky hovorové øeèi, obrací se k lidové slovesnosti.
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Sbírka A co? zùstává ètenáøsky obvykle ve stínu autorových
velkých básnických èinù, jako je Dokoøán, Torzo nadìje èi Na�e
paní Bo�ena Nìmcová, podobnì jako jeho sbírky z první
poloviny tøicátých let. Má to jistì svùj dùvod v tom, �e jde o poezii
vy�adující vyhranìné soustøedìní a ochotu ztoto�nit se s ní.
Na�e celková pøedstava o Halasovì �ivotním postoji a umì-
leckém výrazu nemù�e v�ak být bez tìchto svazkù asi úplná,
stejnì jako bez jeho výpovìdi básní v próze Já se tam vrátím
(1947).

Teprve celek tvorby ukazuje slo�itý, èasto bolestný, ale v�dy
pro�itkovì upøímný vývoj této velké osobnosti èeské literatury
20. století.

VÍTÌZSLAV HÁLEK
1835 - 1874
Vedle J. Nerudy je hlavním pøedstavitelem májovcù, a jména

obou tìchto básníkù bývala èasto vyslovována vedle sebe.
Neruda a Hálek. Sice oprávnìnì, ale pøesto mezi obìma byl
velký rozdíl. Vítìzslav Hálek jako by se narodil na ��astné pla-
netì: Veèerní písnì, první jeho sbírka (1857), mìly ihned ne-
sporný úspìch (co� se zdaleka nedá øíct o Nerudovì Høbitov-
ním kvítí), a také dále byly v�echny jeho práce pøijímány se
sympatiemi. Hálek pùsobil jako redaktor Národních listù, publi-
koval v Lumíru, Kvìtech, Osvìtì, hojnì cestoval, byl èinný v teh-
dej�ím literárním �ivotì, psal èetné èlánky, fejetony, literární a
divadelní kritiky. Ve vlastní tvorbì pokraèoval smìrem, který
zahájil poetickými Veèerními písnìmi.

Znamená to, zjednodu�enì øeèeno, �e hledal v �ivotì spí�e
to kladné a radostné, optimistické. Dnes bychom mo�ná øekli,
�e byl zastáncem tzv. pozitivního my�lení. Proto ho zejména v 
poezii lákala pøíroda, její harmonický, vyrovnaný obraz (V pøí-
rodì, 1872 - 1874, 3 svazky), proto mu byla blízká venkov-
ská témata v jeho prózách (Muzikantská Lidu�ka, Na statku a
v chaloupce, Pod dutým stromem, Na vejminku aj.). Hlavnì
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v próze ov�em Hálkova lyrická radostnost nará�ela na rozpory
dané skuteènostmi, je� zobrazoval.

Tento autor nebyl slepý ani hluchý a dobøe vidìl, �e lidský
�ivot i na venkovì má své nesnáze. Zobrazoval je pravdivì,
�ivì poci�oval sociální rozdíl mezi �statkem� a �chaloupkou�, uvì-
domoval si, jak èasto stojí proti sobì v nesmiøitelném proti-
kladu, a byl tak výrazným pøedznamenáním pohledù, které
byly pozdìji pøíznaèné pro èeskou venkovskou prózu. Pøe-
vá�nì se ale sna�il, aby svùj pøíbìh pokud mo�no (a nebylo
to mo�né v�dy) ukonèil nikoliv tragicky, a aby tragické mo-
menty, pokud se v nìm objevily, byly vyvá�eny tím dobrým,
aby kdy� ne v samotné rovinì pøíbìhu, pak alespoò
v pocitovém hodnocení autora zvítìzily klady. Jeho cíl byl
u�lechtilý: Hálek prostì dr�el palce lidským hodnotám upøím-
nosti, poctivosti, lásky, kterých si sám hluboce vá�il.

Mìlo to v�ak zvlá�tní dùsledek. Ve své dobì byl ctìn a milo-
ván, od poèátku 20. století se na nìho nová literatura dívala
trochu pøezíravì, pøipadal jí pøíli� sentimentální a je pøiroze-
né, �e jak hledala podstatné, dramatické rysy lidského �ivota,
byl jí bli��í odkaz Nerudùv. Skuteèné pozadí Hálkových ves-
nických pøíbìhù jí èasto unikalo. Jenom�e lidský �ivot i pohled
na nìj má v�dycky dvì stánky, a to se projevuje i v literatuøe.
Stavìt Nerudu a Hálka proti sobì svìdèí o nepochopení této
prosté skuteènosti.

VÁCLAV HANKA
1791 - 1861
Jazykovìdec, úøedník Èeského muzea, pøedná�el na univerzi-

tì staroslovìn�tinu a ru�tinu, pøispíval do Èasopisu Èeského
muzea, Kvìtù, Kroku, Jindy a nyní aj. Kromì jedné básnické
sbírky Dvanáctero písní publikoval pøedev�ím odborné práce
o èeském pravopisu, mluvnici, o pol�tinì a ru�tinì. Dnes je znám
pøedev�ím jako pravdìpodobný autor èi spoluautor podvr�ených
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památek staroèeské literatury, srov. Rukopis královédvorský a
zelenohorský.

KRY�TOF HARANT z POL�IC A BEZDRU�IC
1564 - 1621
�lechtic, komorník a císaøský rada Rudolfa II., v jeho� slu�-

bách èasto cestoval po Evropì i do míst, která tehdy pùsobila
exoticky a kam se hned tak nìkdo nedostal. Z jedné takové
cesty vytì�il prózu s neobyèejnì dlouhým názvem: Cesta
z Království èeského do Benátek, odtud po moøi do zemì Sva-
té, zemì judské a dále do Egypta (1608).

Pøeèíst si dnes tento Harantùv cestopis znamená nejen pøi-
blí�it si jednu z mála èeských prozaických památek rudolfín-
ské doby. Je to také pøíle�itost srovnat si ná� dne�ní pohled
s pohledem autora v èasech, kdy takováto cesta, jakou lze dnes-
ka podniknout bì�nì se zájezdem, byla velkou událostí. Navíc
to znamená pøiblí�it si, jak Harant èerpal z historických
i zemìpisných pramenù a jak èasto, zejména pokud jde
o pøírodopisné zajímavosti, pøijímá i tvrzení z øí�e bájí. Jeho
cestopis je ale pøedev�ím podobnì jako tøeba dílo Václava
Vratislava z Mitrovic (1576 -1635) nebo Oldøicha Prefáta z Vl-
kanova (1523 - 1565) dokladem výprav, které tehdy byly spo-
jeny nejen s diplomatickým posláním, ale i s dobrodru�stvím
a notnou dávkou odvahy.

BOHUSLAV HASI�TEJNSKÝ Z LOBKOVIC
1460 - 1510
Èeský humanistický básník. Byl vy�ehradským probo�tem,

pracoval v kanceláøi krále Vladislava II., hodnì cestoval po
Evropì a kolem Støedozemního moøe, byl to èlovìk ve své dobì
mimoøádnì vzdìlaný, se �irokým rozhledem. Pozdìji �il
v ústraní a psal latinské básnì, v nich� projevoval smutek nad
stavem zemì i národa, napø. �alobu sv. Václavovi na mravy
Èechù (= Ad sanctum Venceslaum satira, in qua mores proce-
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rum et popularium patrie suae reprehendit), ale i texty prozaic-
ké, napø. O lidské bídì (= De miseria humana, 1495),
O lakomství (= De avaritia, 1499).

Vybrou�ený, dokonalý latinský tvar jeho tvorby dìlá
z Hasi�tejnského nejvýraznìj�í osobnost èeského humanismu,
zároveò v�ak je patrné, �e autorovo my�lení nedosáhlo takové
novosti v pohledu na souèasný svìt, jako u nìkterých jeho ital-
ských pøátel, s nimi� si èasto dopisoval.

JAROSLAV HA�EK
1883 - 1923
Vedle K. Èapka nejznámìj�í a nejpøekládanìj�í èeský mezi-

váleèný prozaik, autor, jeho� �ivot sám o sobì by mohl být pøed-
lohou k románu, ostatnì Ha�ek èasto (napø. v povídkách
o obchodech se psy apod.) z nìj tì�il. Nìjakou dobu se uèil
drogistou, dokonèil obchodní akademii, pracoval v bance Slá-
vie, ale nic z toho bohémsky zalo�eného Ha�ka nemohlo uspo-
kojit.

Zaèal psát povídky, které tiskl v Národních listech, Svìtozo-
ru, Veselé Praze a vlastnì kde se dalo. Ha�ek byl proslulý tím,
�e v kavárnì nebo v hospodì dovedl za veèer napsat vtipnou,
humoristickou povídku, nápaditou a originální. Staèilo øíct. Na-
psal jich také spoustu a �ha�kologové� mají stále pøíle�itost
nìkde nìjakou objevit, proto�e za �ivota vydal jen nìkolik je-
jich svazkù, napø.: Trampoty pana Tenkráta, Prùvodèí cizincù
a jiné satiry z cest, Mùj obchod se psy a jiné humoresky, Dva
tucty povídek, Pepíèek Nový a jiné povídky, Tøi mu�i se �ralo-
kem a jiné pouèné historky. Ano, zdá se nám, �e tìch povídko-
vých souborù není zas tak málo. Povídek v�ak zùstalo je�tì
mnoho a mnoho po èasopisech, a tak od Ha�kovy smrti (hlav-
nì po r. 1945) vycházely jejich èetné soubory a výbory.

V�eobecnì je ov�em Ha�ek znám hlavnì jako autor Osudù
dobrého vojáka �vejka za svìtové války (1921 - 1922). První
svìtové války se skuteènì sám úèastnil, na ruské frontì pøe-
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bìhl, vstoupil do legií, pak z nich ode�el, pøidal se k Rudé ar-
mádì, kde byl redaktorem vojenských novin, naèe� se vrátil
v r. 1920 do Èech a z nìkterých svých pøedváleèných star�ích
povídek vytvoøil postavu �vejka, jak ji známe dnes.

Ha�kùv �vejk se výraznì li�í od jiných obrazù první svìt. vál-
ky, jak je vyjádøili napø. V.Vanèura, J. John, V. Kaplický, F. Lan-
ger, K. Konrád a øada dal�ích. Nejen tím, �e je to humoristický
román, �e je psán velmi lidovým, ètenáøsky pøita�livým jazy-
kem a �e se ve spoustì vlo�ených vyprávìní obrací k tomu
nejv�ednìj�ímu dni pra�ské ulice, k �ivotu obyèejných lidièek,
tak�e snadno navá�e se ètenáøem kontakt. Li�í se i tím, �e
výslovnì nevyhla�uje �ádné pravdy, �ádná morální èi jiná sta-
noviska, �e jaksi ponechává bìhu vìcí volný prùchod. Zejmé-
na ov�em tím, �e sama hlavní postava, �vejk, je neobyèejnì
jednoduchá, a� je ve své jednoduchosti slo�itá. Tento úøednì
uznaný blb, který se v�ím ochotnì souhlasí, se nikterak nesta-
ví na odpor váleèné ma�inérii ani c. a k. mocnáøství, omezuje
se na vytváøení komických situací, jen tu èi tam je ironicky glo-
suje. Je opravdu tak prostoduchý? To asi ne. Nebo tím v�ím
chce jaksi proplavat bez vìt�í újmy a myslí si své (v èe�tinì to
pøenesenì vyjadøuje slovo ��vejkov�tina�)? Nebo je jistým zná-
sobením na�í národní povahy? Nebo je prostì �a�ek a klaun,
jim� je v�e dovoleno? Nebo jde o jeho vlastní formu protestu,
která má svou zdánlivou stupiditou pøivést celou válku
k bezmocnosti, jako k ní obèas pøivádí poruèíka Duba, ale
i svého nadøízeného nadporuèíka Luká�e?

To jsou otázky, které lze u �vejka jen klást. Ha�ek dílo ne-
dokonèil a za nìj je dopsal jeho pøítel J. Vanìk, na úrovni
nesrovnatelnì ni��í a jen ve svrchní vrstvì pøíhod, bez jaké-
koliv snahy o hlub�í smysl. Mìli bychom si pøipomenout, �e
tento hlub�í smysl Ha�kova �vejka stále láká odborníky (jako
projev �ivotní absurdity bývá Ha�kovo dílo srovnáváno i s
Kafkovým Procesem), zatímco ètenáøi u nás i jinde ve svìtì
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se docela jednodu�e smìjí dokonalé komice situací v knize a
jejím neodolatelným dialogùm.

JIØÍ HAUSSMANN
1898 - 1923
Satirik, který bývá pøiøazován ke generaci J. Wolkera, ale

v mnohém má blízko spí�e k  F. Gellnerovi a buøièùm pøed prv-
ní svìt. válkou. Vystudoval práva a odbornì se dále vzdìlával,
zároveò v�ak hodnì psal a uveøejòoval své pøíspìvky v tehdy
èetných literárních èasopisech, Lidových novinách, v Èervnu
aj., hlavnì v humoristických, jako byl Nebojsa, Smích republi-
ky, �ibenièky, Kopøivy. Název posledního èasopisu by se pøe-
nesenì hodil na celé Haussmannovo dílo, jeho pøedèasnou
smrtí na tuberkulózu pøíli� brzy uzavøené. Vydal jen dvì knihy
satirických básní, Zpìvy hanlivé a Obèanskou válku (1919 a
1923), dále knihu Divoké povídky a román Velkovýroba ctnosti
(obojí 1922).

Kopøivy Haussmannovy satiry a ironie �lehaly v dobì po první
svìt. válce podobnì, jako první sbírky anarchisty S. K. Neu-
manna, jako ver�e K. Tomana a jiných mladých nespokojencù.
Haussmann se od nich li�il tím, �e si udr�oval jakýsi odstup,
nadhled, a tím byla mo�ná jeho satira s�íravìj�í. Ten mu umo�-
òoval zejména v  próze jít a� na sám okraj èiré fantazie, její�
souvislost se skuteèností byla ov�em zøejmá a pùsobila jako
èitelná nadsázka. Autorova Velkovýroba ctnosti je z tohoto hle-
diska prózou, která je pravou perlou v èeské satirické tvorbì. Bo-
hu�el, neprávem pozapomenutou. Prvních dvacet let 20. stol. pøi-
neslo v na�í literatuøe tolik nových jmen, proudù a tvùrèích èinù,
�e se mezi nimi leckterý ztratí. Haussmann by se ztratit urèitì
nemìl.
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JAROSLAV HAVLÍÈEK
1896 - 1943
Patøí k autorùm poznamenaným první svìt. válkou, v ní� bo-

joval na ruské frontì a která mu jako tolika ostatním vzala pøe-
hnané iluze o lidských radostech a �tìstí. Vystudoval obchod-
ní akademii a pracoval v �ivnobance, aèkoliv jeho touhou bylo
vìnovat se plnì literatuøe. Pro prozaika, pí�ícího obsáhlé ro-
mány, to byl rozpor, který Havlíèek øe�il tak, �e pøes den byl
v zamìstnání, v noci u psacího stolu. Co� sice hezky zní a svìd-
èí o tvùrèí vùli, ale je fyzicky nároèné. Havlíèka tento zpùsob
�ivota také vyèerpal a on zemøel pøedèasnì.

Byl to autor mimoøádného talentu, jak ukázaly u� jeho první
povídkové knihy (Kniho�rout, Smrt bibliomanova) a èetné drob-
nìj�í povídky, publikované èasopisecky napø. v Lumíru, Cestì,
Severu aj., øada z nich vy�la a� posmrtnì (napø. ve svazku
Neopatrné panny). Plnì Havlíèkovy schopnosti jako autora
psychologické prózy ukázal v�ak román Vyprahlé touhy (1935).

Název Vyprahlé touhy øíká nìco asi jen literárním odborní-
kùm, proto�e ètenáøi znají toto dílo jako Petrolejové lampy.
Jednotvárnost, bezvýchodnost malomìstského �ivota, v nìm�
skuteènì v�echny touhy vyprahnou a zùstane z nich jen smu-
tek, zklamání èi zoufalství, to je Havlíèkovo téma i v románu
Neviditelný (1937), kde se rozpadá pøed ètenáøovýma oèima
pøe�ilý svìt, ani� by byl nahrazen nìjakým novým. Tøetí
z velkých autorových románù, Helimadoe (1940), dovr�uje
tento obraz v pøíbìzích pìti dcer venkovského lékaøe, sna-
�ících se neúspì�nì bouøit proti konvencím rodiny i okolí.

V�echny tyto tøi knihy byly v nedávné dobì postupnì úspì�-
nì zfilmovány, stojí v�ak za to si alespoò nìkterou z nich pøe-
èíst. Pøi èetbì si toti� více uvìdomíme dramatické napìtí Hav-
líèkových próz a jejich dokonalou románovou stavbu.

Tuto trojici románù bychom mìli doplnit dal�ími prózami, napø.
Vzdoropohádkami (1955), soubory a výbory povídek vycháze-
jícími posmrtnì v �edesátých a sedmdesátých letech (Proda-
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vaè èasu, Kavach, Neklidná srdce), románem Ta tøetí (1939) a
nedokonèeným románem Vlèí kù�e. V�ude bychom se setkali
s mìnícím se sice, ale ve svých základech jednoznaèným tvùr-
èím postupem: J. Havlíèek psal prózy realistické v dìji, nìkdy
a� s prvky naturalismu, ale podstatou mu byl zøetel psycholo-
gické prózy, snaha dobrat se k hlub�ím rysùm lidských povah.
Literární odborníci i ètenáøi se mohou rùznit v názoru, zda se
mu to podaøilo víc napø. v Petrolejových lampách, kde lidské
charaktery odhaluje na realistickém dìji, nebo v Neviditelném,
kde (podobnì jako napø. u  K. J. Bene�e v Kouzelném domì)
je pro nìho východiskem psychiatrický pøípad. Co je tomuto
autorovi spoleèné v�ude, je pøesvìdèivost.

Dodejme je�tì, �e soudobá kritika J. Havlíèka nikterak nevy-
zvedávala a �e jeho osobní �ivot nebyl lehký. Po autorovì smrti
trvalo dost dlouho, ne� se Havlíèkovì tvorbì dostalo uznání,
jaké si zaslou�í.

KAREL HAVLÍÈEK BOROVSKÝ
1821 - 1856
Havlíèek se stal pojmem nejen literárním a novináøským, ale

i národním a politickým. Vy�lo o nìm tolik odborných knih, sta-
tí, èlánkù, rozborù jeho díla, �e je skoro nemo�né øíct struènì
víc ne� ta nejdùle�itìj�í fakta. Studoval bohoslovecký semináø,
který opustil, aby se mohl vìnovat �urnalistice, studoval slo-
vanské jazyky, krátký èas �il jako vychovatel v Rusku, pak nìja-
ký èas v Nìmeckém (nyní Havlíèkovì) Brodì.

Naplno vstoupil do spoleèenského �ivota v polovinì ètyøicá-
tých let jako redaktor Pra�ských novin, v revoluèním roce 1848
byl èlenem Národního výboru, úèastníkem Slovanského sjez-
du, poslancem øí�ského snìmu, zalo�il vlastní Národní noviny.
Po jejich zákazu v r. 1850 se nestáhl do ústraní, jak by vláda
èekala, ale smìle vydával v Kutné Hoøe svùj týdeník Slovan.
Své politické úvahy ze Slovana pak shrnul do svazku Epi�toly
kutnohorské (1851). Byl jedním z prvých (a mo�ná úplnì prvý),
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kdo si uvìdomil, �e dosavadní duch obrození u� nestaèí v rychle
se mìnících spoleèenských podmínkách a �e kromì hledisek
vlasteneckých, jazykových, literárních apod. se stává èeský
zájem i zájmem v pravém slova smyslu politickým. A jestli�e
Vídeò s mírnou nelibostí byla ochotná sná�et èeské vlastenec-
ké básnì a povídky, Havlíèek byl na ni trochu pøíli�, zejména,
kdy� se nechtìl jen tak smíøit s porá�kou v roce 1848. Byl také
a� nepøíjemnì bystrý v úsudku, pøesný ve svých tvrzeních, èi-
norodý v novinách, které redigoval nebo sám vydával. Byl nì-
kolikrát soudnì stíhán a kdy� to nepomohlo, proto�e se velice
pøesnì pohyboval na hranici zákonné posti�itelnosti, tak�e pøi
slavném soudu pøed kutnohorskou porotou musel být osvobo-
zen, byl od r. 1851 a� do r. 1855 bez soudu internován v Brixenu
jako osoba státní moci krajnì nepohodlná. Necelý rok po ná-
vratu zemøel.

Havlíèek byl pøedev�ím novináø a publicista, který soustavnì
a bez nejmen�ích kompromisù vystupoval proti vídeòské ab-
solutistické vládì (souhrn svých nejvýznamnìj�ích èlánkù vy-
dal pod názvem Duch Národních novin a ve svazku Epi�toly
kutnohorské), usiloval o rovnoprávnost v�ech národù
v Rakousku, ale i o svobodu duchovní, nesvazovanou nábo-
�enskými doktrínami. Av�ak øíct, �e byl novináø, nestaèí
k vysti�ení podstaty vìci. Prvý toti� pochopil, �e noviny jsou
nejen prostøedek informace èi sdìlení, ale také trvalého tlaku,
�e jsou velice úèinnou zbraní nové doby, které lze velice tì�ko
èelit, je-li u�ívána dùslednì. A on dùsledný byl. Ve své dùsled-
nosti zùstával sice po porá�ce roku 1848 osamocen, právì tím
v�ak jako by byl nebezpeènìj�í. Nìjak stále pøipomínal, �e
v�echny zlomit nelze, a vláda nevìdìla, co dal�ího od nìho
mù�e èekat. Kdy� umøel, ve Vídni si urèitì oddechli.

Literárnì sice Havlíèek zaèal prózou, èasopisecky publikova-
nými Obrazy z Rus, vycházejícími z vlastních zá�itkù a pozo-
rování, byl v�ak pøedev�ím autorem epigramù, tiskl je v �otku
(pøíloha Slovana) i jinde, mnohé z nich si lidé opisovali sami.
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V epigramu byl skvìlý a dosud nepøekonaný, psal je u� za po-
bytu v Rusku (cyklus vìnovaný Králi, Církvi, Múzám a Svìtu),
dovedl tento krátký literární útvar vybudovat velmi útoènì, ale
zároveò s vtipem, s výraznou pointou, tak, �e jeho epigram se
snadno pamatoval, mohl být dál pøedáván i ústním podáním.

Epigramatické prvky se objevují i v jeho tøech v�eobecnì zná-
mých vìt�ích básnických skladbách: Køest svatého Vladimíra,
Tyrolské elegie, Král Lávra (v�echny vznikly v Brixenu a vy-
�ly a� posmrtnì). Naprosto se vymykají tehdej�í podobì èes-
kého básnictví svým lidovým tónem, úderností, jakousi lehkos-
tí výrazu, za ním� je nepøehlédnutelný satirický pohled na sku-
teènost.

Tyto Havlíèkovy skladby jsou karikaturami, nadsázkami, bur-
leskami, v�echno se v nich prostupuje v jeden pùsobivý celek.
V na�í literatuøe se setkáváme s øadou pøípadù, kdy ten èi onen
autor jako by zázraènì vyboèil z literárního kontextu (napø. Má-
cha v Máji, Bezruè ve Slezských písních, Èapek v RUR aj.)
k vrcholnì pøekvapivému tvùrèímu èinu. Havlíèkovy básnické
skladby k takovým èinùm nespornì patøí.

JAN HERBEN
1857 - 1936
Vystudoval filozofickou fakultu, pùsobil v redakci Národních

listù a pozdìji zaèal vydávat vlastní èasopis Èas, v nìm� pub-
likoval i Tomá� G. Masaryk, pozdìji dal Herben tento èasopis
Masarykovi plnì k dispozici. Èas se proslavil i tím, �e v nìm P.
Bezruè (v beletristické pøíloze Besedy Èasu) poprvé publikoval
Slezské èíslo, základ Slezských písní, o jejich� zveøejnìní tak
mìl Herben nesmírnou zásluhu. V dobì první svìt. války a po
ní byl Herben èinný i politicky, jako redaktor Národních listù, do
nich� se vrátil, po válce jako redaktor Lidových novin. R. 1918
byl èlenem Národního výboru, pozdìji senátorem. Pøispíval do
øady èasopisù, napø. Obzor, Koleda, Moravská orlice, Zlatá Pra-
ha, almanachù, sborníkù atd., celý �ivot byl velmi aktivní jako
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novináø vìnující se politickým i kulturním tématùm, vystupoval
proti zbytkùm raku�áctví, ale napadal i prázdné vlastenèení,
v�dy vìren masarykovskému kritickému, realistickému my�le-
ní.

Jako spisovatel se Herben zamìøil pøedev�ím na drobné
prózy ze �ivota venkovských lidí na Slovácku a z rodné Mo-
ravy vùbec. Napsal v�ak i dvì díla rozsáhlá. Do tøetího a ètvr-
tého pokolení (1889 a� 1892) je název kroniky Hodonínska,
jdoucí a� hluboko do minulosti a podávající realistický obraz
vývoje kraje. Svìdecká hodnota tohoto díla je dodnes nedoce-
nìná. Román Hosti�ov ( 1 díl 1907, 2. díl 1933) èerpá
z Táborska, kde Herben øadu let �il. I v tomto pøípadì se jedná
o realistické vyprávìní osudù venkovských lidí, obraz jejich sou-
vislostí i tradic.

Herben nebyl jako prozaik �ádný formální experimentátor, a
ani mu o to ne�lo. Chtìl podávat vìrné, lidsky procítìné a prav-
divé svìdectví pro budoucnost, a v tom byl vynikající. Jeho pøá-
telství s T. G. Masarykem (o nìm� sám napsal øadu knih, statí
aj.) v�ak zpùsobilo, �e dlouhá desetiletí po r. 1948 se o nìm
u nás takøka nemluvilo a tím byl potichouèku bezmála odstra-
nìn z èeské literatury. Nebylo by spravedlivé, kdyby takovýto
pøístup k Herbenovi pokraèoval.

FRANTI�EK HERITES
1851 - 1929
Kdysi ètenáøsky oblíbený autor tzv. �ánrových obrázkù, pù-

vodnì lékárník, poèátkem století redigoval èasopis Máj a byl
redaktorem stejnojmenného nakladatelství, psal do Lumíru,
Zlaté Prahy, Kvìtù aj.

Tì�i�tì jeho tvorby spoèívalo v pøíbìzích z malomìsta, vìt-
�inou podaných bez vìt�ích nárokù na ètenáøe, realisticky psa-
ných, èasto v podobì komediální (napø. Malomìstské humo-
resky). Herites nám mù�e v ledasèem pøipomínat I. Herrman-
na. Drobné zá�itky, v�ední události, jednoduché milostné pøí-
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bìhy, bì�né lidské radosti i tragédie. Na rozdíl od Herrmanna
je ale Herites takøka nikdy nedovedl do poloh, kde by se staly
souhrnnì výmluvným obrazem, také jeho zpùsob podání �el
spí�e po povrchu, rozhodující pro nìho byla epizoda, nenároè-
ná a neslo�itá zápletka.

Snad právì to mu získávalo ètenáøe nejvíce mezi tìmi, kteøí
od èetby o moc víc ani nechtìli. Nezapomínejme, �e
v Heritesovì dobì hrály napø. èasopisecky vydané povídky
podobnou roli, jako nyní televizní seriály èi situaèní komedie.
I tak v�ak u tohoto autora najdeme je�tì dnes �ivý postøeh,
nápad, vtip a ironii (napø. v Malomìstské �lechtì), otevøený
vztah k dobovému �ivotu (Tajemství strýce Josefa). Heriteso-
vy povídky vycházely v nìkolika souborech a nedá se jim upøít
jistá bezprostøednost a pøirozenost pohledu, které se v�ak po-
nìkud ztrácely tam, kde autor usiloval, napø. v románech Jan
Pøibyl èi Køemen a hlína o prózu se �ir�ím zábìrem a bohat�í
dìjovou stavbou.

IGNÁT HERRMANN
1854 - 1935
Tento mlynáøský synek v mládí èasto støídal zamìstnání, a� se

stal redaktorem Národních listù a brzy poté zalo�il vlastní humo-
ristický èasopis �vanda dudák. Sám do nìj èasto psal, psal i do
Lumíru, Kvìtù, Zlaté Prahy, Zvonu, tj. do èasopisù, s jejich� ná-
zvy se mù�eme setkat u mnoha autorù na sklonku 19. stol.

Z jeho èasopiseckých pøíspìvkù vyplývá, �e Herrmannovým hlav-
ním pøedmìtem zájmu byla povídka. Celkem není divu. Tehdy se
èasopisecké povídky èetly ve velké míøe, beletristických èasopisù
bylo také pomìrnì dost a Herrmann ovládal s pøehledem povídko-
vý �ánrový obrázek, podaný v realistických rozmìrech. Jeho sou-
bory (Z chudého kalamáøe, Pra�ské figurky, Z pra�ských zákoutí,
Bodøí Pra�ané, Domácí �tìstí a øada dal�ích) ukázaly, �e si vytvoøil,
øeèeno dne�ními slovy, dobrý standard, nad nìj� nìkteré jeho drobné
prózy i vynikly, v nìkterých pøípadech (napø. v románu Vdavky Na-
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nynky Kulichovy) naopak autor podbízivé drobnokresbì a� pøíli�
podlehl. Jak je z názvù vidìt, psal hlavnì o Praze a Pra�anech (i
kdy� sám pocházel z venkova), a dost se uèil na Nerudových Po-
vídkách malostranských, èím� nemá být øeèeno, �e se jim nìkdy
vyrovnal.

Nejvýznamnìj�í Herrmannova próza, román U snìdeného
krámu (1890), tuto obecnou autorovu polohu pøekraèuje. Tady
nechce být humoristou, nechce jen pobavit nenároèného ètená-
øe v nedìli po obìdì, jeho román je skuteèné lidské drama, jím�
se snad nejvíce pøiblí�il Nerudovi jako svému vzoru.

Zajímavý osud mìla dvojice Herrmannových románù Otec
Kondelík a �enich Vejvara (1898, zfilmováno), Tchán Kondelík
a ze� Vejvara. Obì knihy celkem laskavì, i kdy� místy ironic-
ky líèící �ivot pra�ského mì��anstva si ihned získaly velkou
ètenáøskou popularitu, nejvíce právì u tìch, kteøí se podobali
Herrmannovým postavám a kteøí autorovi odpustili nìjakou tu
jízlivost výmìnou za bezpoèet veselých situací. Intelektuálnìji
zamìøení ètenáøi a literární modernisté se ale postavili proti.
�Kondelíkov�tina� se stala výrazem pøízemnosti, malosti, du-
chovní prázdnoty. Jako by obì strany, ti �pro� i ti �proti�, vidìly
jenom onu Herrmannovu vlídnost, nikoliv jeho ironii.

ADOLF HEYDUK
1835 - 1923
Uèitel kreslení na reálce v Písku, pak v Praze, po smrti

svých dvou dcer ode�el na odpoèinek do Písku a vìnoval se
jen poezii. Literárnì patøil k  májovcùm, stejnì jako napø. J.
Neruda, V. Hálek, K. Svìtlá, J. Arbes. Heydukova básnická
tvorba jako by se dìlila na dva okruhy, mezi nimi� jsou ov�em
vztahy a pøechody.

První tvoøí autorova lyrika, zahrnutá napø. do svazkù Básnì,
Lesní kvítí, V záti�í, Hoøec a srdeèník, Zaváté listy, Na vlnách,
Obrázky, �ípy a paprsky, Ptaèí motivy, Zpìvy po�umavského
dudáka a øada dal�ích, druhou jeho epika, èasto s námìty his-
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torickými, podle povìstí, pohádek apod., napø. Píseò o bitvì
na Moravském poli. Nepochybné je, �e zøetelnìj�í �ivotnost
své poezie prokázal Heyduk v  lyrice, èasto tvarem pøipomína-
jící lidovou píseò, vyjadøující dojmy z pøírody, rodného kraje,
osobní pocity a nálady. Zde, i kdy� se nìkteré motivy u básníka
vracejí, je bezprostøední, vyslovuje to, co má skuteènì na srd-
ci. Jeho epika mù�e naproti tomu zejména dnes pùsobit vy-
konstruovanì a chtìnì.

Zvlá�tní místo v Heydukovì tvorbì mají dvì jeho nejznámìj�í
knihy ze sedmdesátých let, Dìdùv odkaz a Cimbál a husle (1879
a 1876). Pøedev�ím druhá z nich si i dosud uchovává sílu, kte-
rou mìly v dobì vzniku. Pro Heyduka se touha po svobodì, vol-
nosti, jakémsi vnitøním osvobození, ale i osvobození politickém
od rakouské nadvlády vtìlovala do variací cikánských písní a
v Cimbálu a huslích do ver�ù, vìnovaných Slovensku a Slová-
kùm. Tady básník, jinak èasto hlavnì v pozdìj�ích letech zá-
dumèivý, uzavøený do vlastního �ivota, smutkù, zklamání a vzpo-
mínek, dává plný prùchod své tvoøivé energii a pøená�í ji na ète-
náøe.

JAROSLAV HILBERT
1871 - 1936
Na pøelomu století a ve dvacátých letech známý èeský drama-

tik, který pøispíval do Zlaté Prahy, Moderní revue, Venkova aj.
Psal i ver�e, av�ak jeho dobový význam spoèíval pøedev�ím

v divadelních hrách (Hodinu man�eli, Falken�tejn, Podzim dok-
tora Marka, Druhý bøeh, Doma aj.), pøevá�nì dramaticky vy-
pjatých èi historických, zamìøených k ideálním pøedstavám
mravnosti, z nich� vynikla Vina. Je autorem i nìkolika veselo-
her (Irena, Sestra aj.). V Hilbertovì dobì bylo jeho dílo v popøedí
zájmu, novìj�í dramaturgie se k nìmu v�ak u� nevrací.
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HISTORICKÁ PRÓZA, HISTORICKÝ ROMÁN
Tvoøí pomìrnì vyhranìnou �ánrovou variantu hlavnì povíd-

ky a románu, a to pøedev�ím v tvorbì star�í, v novìj�ích dílech
se èasto její �dìjepisnost� stává spí�e obraznou pøíle�itostí pro
vyjádøení jiných významù. Ve strohém �ánrovém vymezení je
beletristickým zpracováním událostí minulých, co� samo o sobì
klade zásadní otázku: které dìje jsou natolik minulé, aby byly
historické. Napø. koncem 20. stol. byla u� zøejmì historií první
svìt. válka, ale za historii sotva mohla být pokládána druhá
svìt. válka, i kdy� byla minulostí. V praxi se tedy za historii
v próze pøijímá nejèastìji takové období, které je nejménì o dvì
generace zpìt, resp. které u� nemá nejen pøímé pamìtníky,
ale ani ve vìt�ím poètu dochované ústní svìdectví pamìtníkù.
Co� ov�em napø. právì o první svìt. válce neplatí, tak�e jed-
nodu��í je prostá odpovìï, �e za historické události jsou po-
kládány takové, které jsou jako historické pøevá�nou vìt�inou
lidí poci�ovány. Skuteèná historická próza v obvyklém slova
smyslu se v�ak pøevá�nì obrací do minulosti je�tì star�í.

Èasto jsou za pøedchùdce historické prózy pova�ovány sta-
rovìké mýty, legendy, kroniky eposy apod., v tomto pøípadì je
ov�em skuteènì mo�no mluvit pouze o zdrojích, tak jako jsou
hledány dávné zdroje napø. science fiction èi fantasy. Vlast-
ní historická próza (tj. pùvodní tvorba, nikoliv pøevyprávìní
v  rytíøském románu èi povídce) zaèíná a� romantismem a
prvním jejím výrazným autorem byl Walter Scott (1771 - 1832,
napø. romány Ivanhoe, Povìst o Montrosovi, Rob Roy aj.). Cel-
ková obliba romantismu ve støedovìkých kulisách apod. dovo-
luje pøipojit ke Scottovi i nìkteré autory tzv. �románu hrùzy�
(napø. Horace Walpole, 1717 - 1797, Otranský zámek), ale to
u� není docela pøesné, nebo� významová poloha románu hrù-
zy èi jinak nazývaného gotického románu nespoèívala v obrazu
minulosti jako právì u W. Scotta, kterého zajímaly historické
dìje, osoby, události atd., v románu hrùzy byly støedovìké ku-
lisy vskutku jen kulisami.
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Romantický základ poznamenal v�ak historickou prózu na
dlouhou dobu. Pøedev�ím v ní �lo pøevá�nì o obsáhlé, èasto
mnohadílné romány (nejznámìj�í je pochopitelnì Alexandre
Dumas, 1802 - 1870, Tøi mu�ketýøi, Hrabì Monte Christo a
øada dal�ích), zadruhé historická vìrnost nebyla její nejsilnìj�í
stránkou, i kdy� to zní jako protimluv. Teprve v druhé pol. 19.
stol. se zaèaly objevovat i pøi romantickém základu historické
romány hlub�ího významového zamìøení a také s vìt�ím
smyslem pro dìjinnou skuteènost, napø. u Victora Huga (1802
- 1885, Chrám Matky bo�í v Paøí�i, Devadesát tøi aj.), a do
historické prózy pronikalo realistické vidìní. Svìtovì proslu-
lým a se v�í pravdìpodobností vrcholným dílem realistického
historického románu 19. stol. je Vojna a mír (Lev Nikolajeviè
Tolstoj, 1828 - 1910), i kdy� právì v tomto pøípadì ne�lo
v dobì vzniku o minulost tak dávnou, aby byla poci�ována,
jak tu bylo øeèeno zpoèátku. Dílo Tolstého tedy ukazuje, �e
pro historický román je zøejmì ze v�eho nejpodstatnìj�í sám
pohled autora. V druhé pol. 19. stol. se historická próza, ro-
mánová i povídková, rozvíjela ve vìt�inì evropských zemích,
u nás je ètenáøsky dobøe znám napø. polský autor Henryk Si-
enkiewicz (1846 - 1916, Ohnìm a meèem, Potopa, Pan Wo-
lodyjowski aj.), pro nìho� historie Polska byla pøedev�ím do-
kladem práva polského národa na vlastní bytí. Teprve ve 20.
stol. se historická próza dostávala do jiných poloh, minulé
události jsou spí�e klíèem k pochopení souèasných lidských
problémù. Z autorù takto cítících jsou významní napø. Lion
Feuchtwanger, (1884 - 1958, O�klivá vévodkynì aj., pozdìji
zejména Li�ky na vinici), Thomas Mann (1875 - 1955, Josef a
bratøí jeho, Mladý Josef, Josef v Egyptì, Josef �ivitel) a dal�í.

Do znaèné míry podobný vývoj jako jinde mìla historická pró-
za i u nás, a to zvlá�� zøetelnì v prvním èeském pùvodním ro-
mánu vùbec, který napsal Josef Linda (Záøe nad pohanstvem),
jen� byl v�ak spí�e pøedchùdcem této literární oblasti. Ve svých
skuteèných poèátcích, po svérázném díle K. Sabiny, byla napø. u 
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V. Bene�e Tøebízského a A. V. �milovského romanticky vlaste-
necká, zvlá�tním pøípadem byl J. Svátek, který pojal historickou
tematiku spí�e komerènì, proto�e hbitì vystihl její znaènou (a
dodnes trvající) ètenáøskou oblibu. Odbornì pouèenou historic-
kou prózu psali jako první Z. Winter a A. Jirásek, i pro nì, zejmé-
na pro Jiráska, byl ov�em historický román zároveò výkladem
dìjin v tom smyslu, který pokládali za podstatný pro národní
sebeuvìdomìní. Ménì významné historické romány èi krat�í
prózy v té dobì psali S. Podlipská, K. V. Rais, F. A. �ubert a
øada jiných autorù, naproti tomu znaèného významu dosáhla díla
J. Zeyera, od obvyklé historické prózy té doby zcela odli�ná.

Její zcela svébytné pojetí pak pøinesla první pol. 20. stol. v díle
J. Durycha, v Klíèích království F. Køeliny, a opìt jiné napø.
v Markétì Lazarové V. Vanèury. Ve tøicátých a ètyøicátých le-
tech nabývá historická próza nové podoby napø. v  trilogii V.
Martínka, v trilogii Jiøího Maøánka (Barbar Vok, Romance
o Závi�ovi, Petr Kajícník), v trilogii Èestmíra Jeøábka (Legen-
da Zlatého vìku) aj., znaèný ètenáøský úspìch dosáhl historic-
ký a zároveò �ivotopisný román F. Ko�íka (Nejvìt�í z pierotù,
autor pozdìji v próze toho typu pokraèoval). Svým zpùsobem
vrcholem a také závìrem èeské historické prózy pøed okupací
byly nedokonèené Obrazy z dìjin národa èeského V. Vanèury.
V dobì okupace se vìnovali této literární oblasti dal�í autoøi,
napø. M. V. Kratochvíl (Osamìlý rváè, Král obléká halenu aj.),
L. Ma�ínová (Milíè z Kromìøí�e, Hoøící sloup), V. Kaplický (Kraj
kalicha), F. Kubka (Skytský jezdec, Pra�ské nokturno, Karl-
�tejnské vigilie), a øada dal�ích. Strhujícím dílem byl v této dobì
román Kámen a bolest K. Schulze.

Po r. 1945 psali historickou prózu spisovatelé známí z mezi-
váleèné doby, mj. V. Kaplický (�elezná koruna), K. Nový (Ne-
hasnoucí ohnì), L. Ma�ínová (Mladá léta Jana Amose, Do la-
byrintu svìta, Planoucí pochodeò), M. Hanu� (Osud národa,
Poutník z Amsterodamu), Èestmír Jeøábek (Sága na�eho rodu)
F. Kubka (cyklus Velké století, Øíkali mu Jeèmínek, Jeèmínkùv
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návrat). Také v�ak prozaici v meziváleèné dobì a bìhem oku-
pace zaèínající, jako M. V. Kratochvíl (Pochodeò, Mistr Jan
aj.), V. Neff (Srpnov�tí páni, cyklus Sòatky z rozumu, Císaøské
fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj, trilogie Krá-
lovny nemají nohy, Prsten Borgiù, Krásná èarodìjka), J. To-
man (Po nás potopa, Sokrates; s M. Tomanovou) aj. Èasto se
k ní v�ak obraceli i autoøi, kteøí do literatury vstoupili a� po r.
1945, napø. Nina Bonhardová (1907 � 1981, Tanec rabù, 1949;
Selský mor, 1957; Polyxena, 1959; Královský údìl, 1971), Vla-
dimír Körner (nar. 1939, Píseèná kosa, 1970; Lékaø umírající-
ho èasu, 1984; Smrt svatého Vojtìcha, 1993) a mnozí dal�í.

Jak se postupnì od tøicátých let historická próza mìnila, byla
stále zøetelnìji u mnoha autorù chápána jako zástupné vyjádøe-
ní existenciálního pro�itku doby, nebo se naopak zejména
v padesátých letech stávala �irokým obrazem star�ích dìjin,
s øadou postav a událostí, pojatých v realistickém duchu.

HISTORIE O BRATRU JANOVI PALEÈKOVI
1. pol. 16. stol.
Jan Paleèek, �a�ek krále Jiøího z Podìbrad, vystupuje v tìchto

dvanácti historkách jako lidový hrdina, zastánce prostých a
chudých, vtipný, bystrý a veselý. Není jenom obvyklým panov-
níkovým rozveselovaèem, ale èasto a hlavnì dobrým rádcem,
majícím pøed ostatními tu výhodu, �e si mù�e dovolit øíct, co
jiní nemohou, proto�e jim to dvorní mravy nedovolí nebo proto-
�e je to ani nenapadne. V historkách o Paleèkovi jako bychom
sly�eli náznak pohádkového �chytrého Honzy�, pøedev�ím je
tu ale vyjádøeno cenìní pøirozené lidové moudrosti.

Historie patøí mezi zábavné rozprávky, oblíbené v  renesanci
i pozdìji, urèené lidovým posluchaèùm. V èeské literatuøe této
doby se objevovaly èastìji, vìt�inou v�ak vznikaly buï pøekla-
dem èi pøevyprávìním cizích pøedloh. Historie o bratru Janu
Paleèkovi je dílo po v�ech stránkách pùvodní, a to nejen svým
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literárním zpracováním, nýbr� i svou látkou. Je proto pokládáno
za jednu z necennìj�ích èeských slovesných památek 16. stol.

KAREL HLAVÁÈEK
1874 - 1898
Tento zcela neprávem pozapomínaný básník z konce 19. sto-

letí je vùdèím pøedstavitelem èeské dekadence, vedle J. Ka-
ráska a A. Procházky. Jako ostatní dekadenti, publikoval pøe-
dev�ím v Moderní revui, která mìla ov�em �ir�í okruh autorù
(psali do ní i  S. K. Neumann, A. Sova, O. Bøezina, V. Dyk), a
stala se v té dobì èasopisem usilujícím o nové pojetí èeské
literatury, stojícím proti realistické próze i proti lumírovcùm a
ruchovcùm v  poezii. �Praví� dekadenti kolem Moderní revue,
tj. K. Hlaváèek, J. Karásek a A. Procházka, usilovali o poezii
jaksi aristokratickou, povznesenou nad v�ední �ivot, malicher-
né události, pøízemní politické spory, o tvorbu nadèasovou. Je-
jich odta�itost od v�ednosti byla ov�em také svého druhu pro-
testem proti ní, i kdy� jiným ne� tøeba u Neumanna nebo Dyka.

U Hlaváèka se tento nesouhlas s dobou projevoval silným
pocitem vydìdìnectví, melancholie, smutku, marnosti. Jeho
odpor nebyl odporem revoltujícím jako napø. u  F. �rámka, èi
dokonce revoluèním jako u  Neumanna. Byl to výraz �ivotní
pasivity. Nejen to. Pro Hlaváèka jako by �ivotní pasivita byla
právì znakem oné aristokratiènosti, o ní� tu byla øeè, oné po-
vznesenosti nad vìci ka�dého dne. Básnické zaznamenání jed-
noho pocitu, jedné, na prvý pohled neuchopitelné touhy, jed-
noho dojmu prchavého okam�iku, bylo pro nìho víc ne� coko-
liv jiného. Dvì sbírky, které vydal v druhé pol. devadesátých
let (Pozdì k ránu, 1896; Mstivá kantiléna, 1898), ovlivnily, upøím-
nì øeèeno, více dal�í literaturu ne� ètenáøe.

Hlaváèek urèitì nepatøil k autorùm, kteøí by si pøáli velký ète-
náøský úspìch, nìèím takovým pohrdal. A pøece, pøeèíst si po
stu letech nìkterou Hlaváèkovu báseò znamená nechat k sobì
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hovoøit dojmy mo�ná vzdálené, mo�ná jednostranné, ale urèi-
tì vyjádøené s mimoøádným mistrovstvím slova.

Je trochu zvlá�tní, �e takto vyhranìný básník byl vá�nivým
pøívr�encem sokolství (vydal i Sokolské sonety), tedy hnutí,
které programovì zdùrazòovalo aktivitu, zdatnost, výkonnost,
spojení mnoha jednotlivcù v celek se stejnými cíli. S básníkovou
�ivotní skepsí to jaksi nejde dohromady. Ale �ádný èlovìk není
upeèen jen z jednoho tìsta, ani dekadent.

�EBESTIÁN HNÌVKOVSKÝ
1770 - 1847
Purkmistr v Polièce a jeden z prvních, kdo vedle A. Puchmaje-

ra èi V. Tháma usilovali v druhé fázi národního obrození o èesky
psanou literaturu, jmenovitì poezii.

Jeho Básnì drobné jsou sbíreèkou dokazující, jak to �lo zpo-
èátku ztuha a tì�ko. Chybìlo skuteèné básnické nadání (tako-
vé, jaké mìl o málo pozdìji J. K. Tyl èi dokonce K. H. Mácha),
ale chybìla i èeská slova, vyjadøovací schopnost. Jazyk jako
by byl neohebný a nedovedl mluvit. Pøesto se v�ak Hnìvkov-
ský a jemu podobní pustili do zápasu, který vypadal pøedem
jako prohraný. Jenom�e oni vyhráli. Byli to prùkopníci asi tak,
jako ti, kdo u nás první zaèali hrát fotbal nebo hokej. Co� není
nedùstojné srovnání. Prùkopník je v�dycky prùkopník, a má
jediný cíl, aby ti po nìm do�li dál.

Hnìvkovského Básnì drobné (1820) jsou svým prùkopnictvím
dnes a� dojemné. Hlupák se jim mo�ná bude smát. Tedy, velký
hlupák. Ka�dý jiný pochopí, co nad�ení, víry a oddanosti své
vìci museli tihle lidé mít, v�dy� takový purkmistr si mohl pohodl-
nì �ít i bez básnictví. Hnìvkovský ale bojoval, hledal, zkou�el
to. Podle cizích pøedloh, podle látek povìstí, podle starých kra-
máøských písní. Kdy� si dnes pøeèteme jeho Doktora Fausta a
srovnáme ho s Goethovým Faustem, uvìdomíme si, �e bez lidí
jako Hnìvkovský bychom asi nemìli tvorbu, která se svìtovou
úrovní srovnání opravdu snese.
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ADOLF HOFFMEISTER
1902 - 1973
Malíø, karikaturista, básník, diplomat, vysoko�kolský profe-

sor. Obèanským povoláním právník, proto�e práva vystudoval
a byl advokátem a� do své emigrace pøed nacisty. U� v �estnácti
ale publikoval první ver�e, v osmnácti mìl pøipravenou k tisku
první kní�ku, je�tì jako gymnazista byl zakládajícím èlenem
Devìtsilu, a celé meziváleèné období byl v�estrannì kulturnì
èinný. Publikoval v Kmeni, Domovu, Èervnu, Tribunì, Lidových
novinách, Trnu, Rozpravách Aventina aj. Spolupracoval s  E.
F. Burianem, s  J.Voskovcem a J. Werichem.

Byl neodmyslitelným èlenem pováleèné avantgardy, co� se
projevilo nejen v jeho prvních básnických sbírkách (Podmoøské
hvìzdy, 1922; Abeceda lásky, 1926), ale i v románu Obratník
Kozoroha (1926) a v povídkové knize Hledá se mu�, který má
dost èasu. U� jeho kniha z poloviny dvacátých let nazvaná Cam-
bridge - Praha ov�em ukázala, �e pro Hoffmeistera je bli��í vol-
nìj�í literární projev fejetonu, eseje, epigramu, doplnìný osobi-
tými karikaturami. Stejnì i tvar umìlecké reportá�e, napø. ve
svazcích Svìtobol (1931), Americké houpaèky (1937) aj. Více-
ménì takovémuto tvùrèímu projevu zùstal vìrný a� do svého
odchodu z republiky, vedle vtipnì vedených rozhovorù (Kalen-
dáø, Pi� jak sly�í�).

Po nacistické okupaci se vrátil, pracoval v diplomatických slu�-
bách (mj. byl velvyslancem ve Francii), pak uèil na Vysoké �kole
umìleckoprùmyslové. Pøitom stále kreslil karikatury, a proto�e
hodnì cestoval, psal knihy reportá�í, jejich� bystrost byla pro
ètenáøe osvì�ující. Patøí mezi nì napø. Turistou proti své vùli
(1946), Pohlednice z Èíny (1954), Vyhlídka z pyramid (1957),
Made in Japan (1958), Mrakodrapy v pralese (1963), ale také
cestopisnì reportá�ní kniha pro mláde� Dalekohled.

Z toho v�eho se mù�e zdát, �e básnické sbírky mladého A.
Hoffmeistera byly jen hledáním místa v kulturním dìní, které
pak nalezl jinde. �estisvazkový autorùv výbor z díla, vydaný
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v letech 1958 a� 1963, tomu také nasvìdèuje. Tì�ko øíct. Jeho
Abeceda lásky vzbuzuje dojem, �e byly nìèím víc.

VLADIMÍR HOLAN
1905 - 1980
Jedna z nejosobitìj�ích, nejvýraznìj�ích a také nejuzavøenìj-

�ích osobností èeské poezie 20. století, básník, který prochá-
zel literaturou od poloviny dvacátých let a� do doby po druhé
svìt. válce, kterého nelze dost dobøe zaøadit k �ádnému proudu
a jeho� poezie je v pravém slova smyslu buï a nebo: Holanovi
ètenáø buï zcela podlehne, nebo ho prostì není schopen èíst.
Vladimír Holan byl krátce úøedníkem Penzijního ústavu, potom
redigoval èasopis �ivot, ale u� jako pìtatøicetiletý se zaèal vì-
novat pouze literatuøe. Pøispíval do rùzných èasopisù, jako byly
napø. Listy pro umìní a kritiku, �ivot, Kvart, Lidové noviny, Kri-
tický mìsíèník, pozdìji do èasopisù pováleèných.

Jestli�e jeho debut Blouznivý vìjíø z r. 1926 mohl budit do-
jem, �e má nìco spoleèného s  poetismem, u� Triumf smrti
dokázal opak a sbírka Vanutí pøedstavila básníka jako nìkoho,
kdo mluví jen svým vlastním vnitøním hlasem, i kdy� je èasto
øazen mezi básníky spirituálního proudu. Pro první Holanovy
sbírky (následovaly: Oblouk, Kameni, pøichází�; 1934 a 1937)
bylo pøíznaèné napìtí mezi �ivotem a smrtí, vìdomí smrti jako
koneènosti. S touto koneèností je podle Holana tøeba poèítat,
je tøeba o ní vìdìt, ale nelze jí pasivnì podléhat. Svìt kolem,
pouhá skuteènost �ivota, ji nepøemù�e. Co ji mù�e pøemoct, je
síla básnické pøedstavivosti, obraz, slovo.

Pro Holana se stává slovo nìèím, co není jen pojmenováním
vìci, ani jen výrazem pocitu. Slovo �ije samostatnì, ve spojení
s jinými slovy, v novotvarech, v strhujících metaforách, vytváøí
cosi jako ètvrtý rozmìr. Slovo je schopno vyjádøit, ale také ob-
jevovat, odkrývat, nebo i popøít, relativizovat. Obraznì øeèeno,
Holan je v poezii kdosi jako Einstein ve fyzice. Jde si svou ces-
tou, nevadí mu, �e ho mnozí nechápou, proto�e ví, �e má prav-
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du. Jeho pravda se v�ak náhle a neèekanì støetává s realitou
konce tøicátých let, a tou realitou je Mnichov.

Podobnì jako pro F. Halase, je i pro Holana tato realita pøíli�
silná, ne� aby ji nechal za okny své pracovny. Pí�e
v rychlém sledu básnické sbírky, které se øadí do popøedí bo-
jovného hlasu tehdej�í poezie: Záøí 1938, Sen (1938 a 1939),
r. 1940 je�tì vychází První testament, v nìm� vyjadøuje své
vidìní Prahy, nad ní� vlála vlajka s hákovým køí�em. Ale pí�e
i básnì, které za okupace u� vyjít nemohly a které po válce
zaøadil do sbírky Havraním brkem (1946). Zde se katastrofa
básníkova národa stává obrazem mo�né katastrofy celého svì-
ta.

Po osvobození Holan vydává svou básnickou skladbu Cesta
mraku, která také vznikla je�tì za okupace, v nìkolika dal�ích
(Dík Sovìtskému svazu, Panychida, Rudoarmìjci) reaguje na
aktuální situaci doby. V r. 1949 je shrnuje do svazku Doku-
ment, v r. 1947 vychází dvacet pìt básní ve sbírce Tobì.
V padesátých letech se Holanova poezie, nepøizpùsobivá do-
bovým pøedstavám, dostává do ústraní.

V r. 1963 se v�ak objevil výbor z jeho star�í tvorby Noèní hlíd-
ka srdce, který Holana pøiblí�il nové ètenáøské generaci a v �ir-
�ím významu pøedstavoval prùlom do mo�ností poezie tìchto
let. Tého� roku básník vydává Pøíbìhy a Bez názvu, v r. 1965
Bolest, sbírky zahrnující tvorbu z let ètyøicátých a padesátých.
Novou epochu svého básnictví zahajuje tedy a� díly následující-
mi, i v nich se v�ak objevují ver�e vzniklé døíve. Pozornost na
sebe strhují epicky stavìné skladby Noc s Hamletem (1963),
Noc s Ofélií (1973), sbírky Na sotnách a Asklépiovi kohouta (1967
a 1970). A� posmrtnì byly vydány sbírky Pøedposlední a Sbo-
hem, od r. 1965 vycházejí i básníkovy Sebrané spisy a postup-
nì se objevila øada dal�ích výborù.

Holanova tvorba posledních desetiletí jeho �ivota znamená
pokraèující básníkovo hledání, a to ve dvou polohách.
V poloze básnického výrazu je pro tohoto umìlce pøíznaèná



114

urputná práce se slovem, dùraz, jaký je kladen na ka�dý ob-
raz, na ka�dý novotvar èi zdùraznìné pou�ití slov starých a
témìø nepou�ívaných, vìdomí tvùrèí zodpovìdnosti za ka�dý
ver�: Noc s Hamletem psal sedm let. V poloze básnického vý-
znamu pak je to Holanovi stále vlastní hledání smyslu lidského
bytí.

Hledání, o nìm� básník sám tu�í (èi ví), �e nemù�e nikdy
dojít ke konci. Podstata lidství je neposti�itelná, proto�e jakmi-
le bychom ji mohli pojmenovat, ztrácelo by své tajemství a
mo�ná i svùj dùvod. Je mo�né jenom usilovat o to, aby toto
lidské bytí bylo dùstojné a hodné èlovìka, aby se nepropadlo
ve víru èasu a aby se neznehodnotilo hanbou.

JOSEF HOLEÈEK
1853 - 1929
Prozaik a slovanofil, který hodnì cestoval do Srbska, Herce-

goviny, za bojù s Turky byl v Èerné Hoøe zpravodajem Národ-
ních listù, nìkolik cest podnikl i do Ruska aj. Jako �urnalista
pracoval v Poslu, Slovanských listech, Národních listech. Své
prózy tiskl v Lumíru, Osvìtì, Ruchu, Kvìtech, patøil k autorùm
ètenáøsky oblíbeným na sklonku století a pøed první svìt. vál-
kou. Vedle prací cestopisných (zejména z prostøedí Èerné Hory,
kterou zvlá�� miloval, dále Bosny a Hercegoviny), polemických
a politických èlánkù, fejetonù apod. psal hlavnì realistickou
prózu, v ní� jednak námìtovì èerpal ze svých cest (napø. Èer-
nohorské povídky), jednak z jihoèeského venkova, odkud po-
cházel.

Vrcholným Holeèkovým dílem je románová kronika Na�i (1898
a� 1930), která je snad nejrozsáhlej�í prózou èeské literatu-
ry vùbec, má toti� deset svazkù. Z nich je nejznámìj�í díl prvý,
Jak u nás lidé �ijí a umírají. V celku díla se propojují nebo i volnì
na sebe navazují nejrùznìj�í pøíbìhy, epizody, zá�itky, vzpo-
mínky, smìøující v�echny k jednomu cíli: Autor tu chtìl podat
obraz pomalu, ale jistì mizející tradièní èeské vesnice, a záro-
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veò chtìl oslavit starobylý venkovský zpùsob �ivota, lidovou
moudrost, smysl pro mravnost, svìdomí a èest. Zajisté �e ten-
to zámìr vedl Holeèka k urèité zaujatosti, by� v tom nejlep�ím
smyslu.

Na rozdíl napø. od T. Novákové èi J. Herbena nebo K. V.
Raise, kteøí vidìli (podobnì jako pøed nimi u� K. Svìtlá) ven-
kovský �ivot bez pøíkras, Holeèek v nìm nalézal jakýsi základ
èe�ství, nadìji a pevnou oporu národa. Pro trochu té jedno-
strannosti se na nìho nemù�eme zlobit. Bylo to jeho upøímné
pøesvìdèení a v dobì, kdy velkomìstský �ivot s sebou nesl víc
ne� dost stinných stránek, mìl na nì právo. Podstatné je, �e
svìdectví, které ve své kronice pøinesl, je zejména pokud jde
o lidové zvyky, tradice, spoleèenské vztahy apod. pohledem
na cosi, co u� sice pominulo, ale naè bychom zapomínat ne-
mìli.

JOSEF HORA
1891 - 1945
Básník a pøekladatel, který sice vystudoval práva, ale jako

mnoho spisovatelù jeho doby se �ivil redigováním, nejprve
v Právu lidu, pak v Rudém právu, od r. 1929 (kdy spoleènì
s mnoha jinými èeskými spisovateli, napø. J. Seifertem, M.
Majerovou, H. Malíøovou, V. Vanèurou aj., vystoupil s protestem
proti Gottwaldovu vedení a byl vylouèen z KSÈ) v Èeském slo-
vì. Hodnì místa by nám zabralo, kdybychom chtìli vyjmeno-
vat, kde v�ude Hora publikoval èasopisecky: napø. v Kmeni,
Listech pro umìní a kritiku, v ReDu, U-Bloku, Hostu, Reflekto-
ru, Proletkultu, Rozpravách Aventina, Literárních novinách a
dal�ích. Vìt�inou �lo o  poezii, která se pak objevovala v jeho
svazcích.

Hned po prvotinì Básnì (1915) se pøihlásil od poèátku dva-
cátých let k vlnì tzv. proletáøské poezie nìkolika brzy po sobì
vycházejícími sbírkami (Strom v kvìtu, Pracující den, Srdce a
vøava svìta, Bouølivé jaro). Hora patøil k básníkùm, které silnì
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poznamenala zku�enost první svìt. války. Jako mnoho jiných,
i on docházel k pocitu, �e krutostmi války prokázal starý svìt
svou neschopnost, zloèinnost, bezperspektivnost, a �e lid-
stvo musí hledat nìjakou novou, lep�í cestu. Spatøoval ji
v revoluci a novém spoleèenském uspoøádání, a to i dvìma
romány (Socialistická nadìje, 1922; Hladový rok, 1926). Prvot-
ní nad�ení vlny proletáøské poezie v�ak u vìt�iny jejích vyzna-
vaèù netrvalo dlouho, co� byl i pøípad Josefa Hory.

To naznaèuje u� jeho sbírka Itálie z r. 1925. Hora tu nìkolika
básnìmi, velice silnými a pùsobivými, odsoudil italský fa�is-
mus, a snad ho u� tehdy napadlo, �e ka�dá bezvýhradnì hlá-
saná doktrína v sobì skrývá nebezpeèí. V ka�dém pøípadì dal�í
sbírka Struny ve vìtru (1927) pøedznamenává básníkovu ces-
tu zamìøenou k vnitøním pocitùm lidského bytí. Èlovìk se u nìho
objevuje jakoby v zrcadle nadosobního, vìèného, trvalého. Po
sbírce Mít køídla (1928) je to zvlá�� zøejmé ve sbírce Tvùj hlas
(1930). Ta pøedstavuje zásadní zlom v Horovì poezii. Koneè-
nost èlovìka stojí proti nekoneènosti plynutí èasu a je s ním
srovnávána. Rozhodujícím èinitelem se básníkovi stává vnitøní
svìt, pro�itek, vìdomí domova, vzpomínka na dìtství. To v�e,
aèkoliv je hluboce osobní, vypovídá zároveò cosi víc. Z pohledu
vycházejícího od èlovìka jako jedince Hora proci�uje smysl
èlovìka jak jako jedince, tak v tom, co je nadosobní a trvalé.
Tato odvìká otázka vskutku hluboké, niterné lyriky vystupuje
zøetelnì i v následujících sbírkách (Tonoucí stíny, 1933; Dvì
minuty ticha, 1934; Popelec, 1934). Zvlá�tní naléhavost dostá-
vá ve sbírce Máchovské variace (1936), kde se samotným pøi-
pomenutím K. H. Máchy jakoby násobí, i pro Máchu to byla
otázka zcela zásadní.

Sbírkou Zahrada Popelèina (1940) vrcholí Horùv stále zøetel-
nìj�í pøíklon k  spirituální poezii. Zároveò se zde objevuje i vidìní
osudovosti doby, ztráty národní samostatnosti na poèátku oku-
pace. Básník zu�ovaný osudem národa i osobní trýzní nemoci
jako by zkoumal hranice, k nim� nemù�e dohlédnout. Vyjadøuje
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v�ak nìkteré záchytné body, mezi nì� patøí souvzta�nost jedi-
neènosti lidské bytosti a øádu vesmírného dìní, souvzta�nost
pro�ívaného okam�iku a plynutí èasu, intenzita citovosti jako vnitø-
ního vodítka na�ich postojù.

Av�ak pøijmout to, co J. Hora vyjadøoval svými ver�i jak v prvním
období proletáøské poezie, tak od sbírky Tvùj hlas, není mo�né
z nìjakého shrnutí básníkovy tvorby. A� zde èi jinde. Podstata
jeho (jako ostatnì ka�dé) poezie je ve vyjádøení, v básníkovì
ver�i. Teprve kdy� je èteme, kdy� se v�ijeme do jejich melodie,
obraznosti slova i básnì jako celku, pøiblí�íme se i my Horovým
pocitùm a pro�itkùm. Asi k nám bude hovoøit i  lyrickoepická bás-
nická povídka Jan houslista. Zapomenout v�ak nelze ani na jeho
èetné pøeklady: A. Blok, M. J. Lermontov, A. S. Pu�kin, L. N.
Tolstoj, J. W. Goethe a F. Schiller byli autoøi, které J. Hora nej-
èastìji svými pøevody pøibli�oval na�im ètenáøùm.

JINDØICH HOØEJ�Í
1886 - 1941
Vystudoval Filozofickou fakultu paøí�ské Sorbonny, pak stu-

doval v Dijonu, po návratu domù se musel úèastnit války. Po
válce byl èlenem Devìtsilu, publikoval v èasopisech Èerven,
Host, Rozpravy Aventina, ReD, Listy pro umìní a kritiku aj.

Byl je�tì pøed první svìt. válkou osobním pøítelem F. Gellne-
ra a K. Tomana, jako èlen Devìtsilu se na poèátku dvacátých
let svou sbírkou Hudba na námìstí (1921) pøihlásil k proudu
proletáøské poezie, podobnì jako J. Hora, J. Wolker a øada
dal�ích mladých básníkù, pro nì� se pøedstava spoleèenské
revoluce kryla s pøedstavou revoluce v umìní, kteøí pokládali
básnictví star�ích generací za pøekonané, tzv. parnasismus v 
poezii za vyumìlkovaný a chtìli od umìní nìco víc, toti� aby
vyslovovalo jasnou pøedstavu lep�í budoucnosti.

Tu v�ak Hoøej�í nevidìl (a s ním podobnì vìt�ina ostatních
jemu blízkých mladých básníkù) nijak plakátovì, jako soubor
agitaèních hesel. Nová budoucnost pro nìho byla pøedev�ím
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sociálnì a lidsky spravedlivou. A jestli�e pøedstavy o ní byly
u tehdej�í avantgardy spí�e ideální, u Hoøej�ího tomu tak bylo
dvojnásob. Spravedlivá budoucnost pro nìho byla snem, vizí,
nìèím, k èemu èlovìk má smìøovat. Ve sbírce Korálový ná-
hrdelník (1923) se tato vize propojuje s ver�i intimními, s ver�i
o lásce, která nalezne své skuteèné naplnìní a� v oné spra-
vedlivé spoleènosti. Tedy láska nikoliv jako útìk od �ivota,
ale jako jeho souèást, vidìná zcela jinak, ne� odpovídalo zpù-
sobùm obvyklého star�ího milostného ver�ování. Témìø
o deset let po prvé básníkovì sbírce vychází jeho kniha po-
slední, Den a noc (1930), pozdìji shrnutí v�ech tøí jeho sbírek
do svazku Básnì (1932). Nadále se vìnoval hlavnì pøekla-
dùm francouzské poezie, prózy i divadelních her.

Tì�ko vìdìt, zda pomìrnì brzké básnické odmlèení J. Ho-
øej�ího bylo výrazem zklamání z pøíli� zidealizovaných pøed-
stav proletáøských básníkù, nebo prostì dùsledkem toho, �e
co chtìl øíct, øekl ve svých tøech sbírkách. V ka�dém pøípadì
patøil k výrazným osobnostem onoho nového nástupu èeské
poezie po svìt. válce, která se postavila proti tradici ruchov-
cù, lumírovcù i jejich následovníkù, pøièem� v�ak nerozsáhlé
vlastní básníkovo dílo zùstává v èeské literatuøe nejen jako
svìdectví generace.

EGON HOSTOVSKÝ
1908 - 1973
Po nedokonèených univerzitních studiích pracoval v rùzných

nakladatelstvích, byl pøítelem F.X. �aldy, S. K. Neumanna, J.
Hory, I. Olbrachta, V. Vanèury, do literatury vstoupil v polovinì
dvacátých let sbírkou povídek Zavøené dveøe. Od r. 1937 pra-
coval v diplomatických slu�bách a po okupaci Èeskosloven-
ska zùstal v emigraci. Po válce se vrátil, ale po r. 1948 ode�el
opìt do zahranièí, �il v Norsku, Dánsku, potom trvale do konce
�ivota v USA.
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Jeho prozaická tvorba byla od poèátku pøijata s velkými na-
dìjemi. Výrazné promìny èeské literatury dvacátých let se ode-
hrávaly pøevá�nì v  poezii a Hostovský patøil k tìm autorùm,
kteøí i do prózy pøiná�eli nìco nového. V jeho dílech bylo patr-
né výrazné zamìøení k  psychologické próze, opøené o pevný
dìj a jeho zøetelnou pøíbìhovost. Zároveò v�ak v nich bývá
nalézán vliv pra�ského nìmeckého spisovatele Franze Kafky
(1883 � 1924, Proces, Zámek, Promìna aj.), ruského prozaika
Fjodora M. Dostojevského (1821 � 1881, Idiot, Zloèin a trest,
Dvojník aj.), R. Weinera, ale i  I. Olbrachta. Pozdìji byla jeho
próza spojována nikoliv neprávem s my�lením existencialismu
èi pøinejmen�ím s  existenciálním pro�itkem skuteènosti.

U Hostovského tomu nasvìdèoval pøedev�ím nový typ hrdi-
ny nebo spí�e antihrdiny. Èlovìka, který obtí�nì hledá své místo
v �ivotì, který vidí více jeho rozpory, stíny a problémy, který se
nesnadno �zaøazuje� mezi ostatní nebo se zaøadit nedovede èi
nechce. Neklid, úzkost, rozpolcenost, tíseò, zklamání, pokoøe-
ní, neuspokojení: to jsou slova, kterými by se dala nejsnáze
vyjádøit hlavní linie autorovy tvorby.

Hostovský zvlá�� tí�ivì poci�oval nesnáze doby, v ní� �il.
Sotva skonèila první svìt. válka, nastalo neúspì�né utváøení
nového øádu, objevil se fa�ismus, okupace, nová válka, a hned
po ní rok 1948 a komunistický re�im, který nikdy nepøijal ani
vnìj�kovì, tím ménì vnitønì. V tom v�em jsou jeho hrdinové
ztraceni, tato ztracenost se v�ak promítá (a zde právì je veli-
kost autorova psychologického vidìní) z velkých dìjinných
událostí do ka�dodennosti, do v�edních skuteèností, do bì�-
ných pocitù. Jeden Hostovského román, vydaný po druhé svì-
tové válce, se jmenuje Cizinec hledá byt (1947). Název romá-
nu jako by byl ve zkratce vyjádøením celého autorova my�len-
kového svìta. Jeho hrdinové jsou cizinci, marnì hledající své
místo v �ivotì.

Tímto duchem se nesly u� pøedváleèné knihy, povídkový sva-
zek Zavøené dveøe (1926), dále Ghetto v nich, Cesty k pokla-



120

dùm, Tøi starci, romány Stezka podél cesty, Danajský dar, Èer-
ná tlupa, �háø aj. Zvlá�� pøíznaèný je z tohoto období román
Pøípad profesora Körnera (1932). Je to román s �dvojnickým�
námìtem (tím pøipomíná èásteènì Dostojevského èi Olbrach-
ta), stavebnì velmi vyzrálý a naprosto osobitý v zobrazení ztra-
cenosti, bezmocnosti hlavní postavy, která nedovede, av�ak
v samé podstatì vìcí ani nemù�e èelit tomu, co ji potkává. Dru-
hým takovýmto vrcholem autorovy pøedváleèné tvorby je Dùm
bez pána (1937).

Hostovský snad nejvíce z prozaikù dvacátých a tøicátých let
odhalil nejen krizi, ale i bezvýchodnost situace èlovìka, který
tou�í po jiném svìtì, dovede si jej pøedstavit, ale cítí jeho neu-
skuteènitelnost. Stejnì je tomu u próz z prvé emigrace za vál-
ky (napø. Sedmkrát v hlavní úloze, 1942; Cizinec hledá byt,
1947), kde se �vr�enost� jedince do svìta lhostejnosti je�tì
násobí osamìlostí exulanta.

Nejinak jsou pro�itkovì pojaty autorovy prózy psané
v emigraci po r. 1948 (zejména Nezvìstný, 1956; Pùlnoèní
pacient, l958, zfilmováno; Dobroèinný veèírek, 1958). Pøede-
v�ím je pro toto období E. Hostovského výmluvný rozsáhlý ro-
mán V�eobecné spiknutí (1969), pøíbìh èeského spisovatele
v exilu, která má zøejmé autobiografické rysy. Hrdina tohoto
díla se s obtí�emi sna�í pøekonat rozpad své osobnosti, vyvo-
laný jak vnitøními pøíèinami, tak okolím. Vùbec v tìchto knihách
vzniklých bìhem druhé emigrace spisovatel nejèastìji námì-
tovì èerpá ze �ivota vyhnancù rùzných zemí a skupin, lidí vy-
koøenìných ze svého domova, ale nenacházejících domov
nový. Do jeho próz vstupuje víc ironie, nìkdy a� sarkasmu, ale
základní �ivotní pocit zùstává.

To, �e Hostovský u nás jako emigrant nesmìl vycházet (s
výjimkou V�eobecného spiknutí koncem let �edesátých) pøi-
pravilo èeského ètenáøe nadlouho od autora, který je od na�í
literatury neodmyslitelný jak svou tvorbou pøedváleènou, tak
novìj�í.
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HRADECKÝ RUKOPIS
viz Satiry Hradeckého rukopisu

FRANTI�EK HRUBÍN
1910 - 1971
Básník, dramatik, jeden z nejznámìj�ích èeských autorù, na

èem� se v nemalé míøe podílela jeho tvorba pro dìti. Hrubíno-
vo rozsáhlé dílo vzniklo pøevá�nì v letech pováleèných. Zde si
proto v�imneme hlavnì jeho literárních zaèátkù ve tøicátých
letech, kdy tøemi sbírkami (Zpíváno z dálky, Krásná po chudo-
bì, Zemì po polednách, 1933, 1937, 1940) ovlivnil rozmìr èeské
poezie a tvorby z doby okupace. Pracoval tehdy (po nedokon-
èených studiích práv a filozofie) v Mìstské knihovnì pra�ské,
teprve po válce se vìnoval výhradnì literární tvorbì a byl krát-
ce èinný jako redaktor nakladatelství Ès. spisovatel. Do literatu-
ry vstoupil pøíspìvky ve Studentských listech, Listech pro umì-
ní a kritiku, Akordu, Øádu, Lidových novinách.

Hrubínovy básnické sbírky z let tøicátých byly lyrickým vyjád-
øením pocitù mladého èlovìka, v nìm� se jakoby mísí milostný
cit, nad�ení, touha, a zároveò úzkost z budoucnosti, nejasné
tu�ení nesnází �ivota. Byly to jen tøi útlé svazeèky poezie, kte-
ré vydal, ale byly velice výmluvné, pro�ité. Zejména tøetí z nich,
Zemì po polednách, ho ukázal jako autora nejen výrazného
básnického projevu, ale také svým pøíklonem ke spiritualistic-
ké poezii jdoucím pod povrch vìcí. Jak tomu èasto bývá, u�
v prvních knihách vyjádøil podstatu své básnické osobnosti: hlu-
bokou citovost, smysl pro duchovní rozmìr èlovìka, vlastní vní-
mání svìta kolem sebe. V jistém smyslu mù�eme dokonce øíct,
�e právì v nich (a ve Vèelím plástu z r. 1940) vnesl básník do
èeské poezie nejvíce své mladické bezprostøednosti a otevøe-
nosti, toho, naè pak navazoval v nejlep�ích dílech tvorby dal�í.

Nebylo by proto spravedlivé, aby se na tuto pøedváleènou
Hrubínovu tvorbu, i kdy� tehdy je�tì nepatøil k pøedním literár-
ním osobnostem, zapomínalo pod dojmem jeho velkého tvùr-
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èího rozmachu pozdìji, kdy po válce a pak zejména v letech
�edesátých pøicházejí jeho dal�í díla.

Tìsnì po osvobození jsou to pøedev�ím sbírky Chléb s ocelí,
Øeka nezapomnìní, Nesmírný krásný �ivot (1945, 1946, 1947)
a skladba Jobova noc (1945, pøepracováno 1948). Básník zde
je�tì �ije pro�itkem okupace, jen� se spojuje s nadìjí na �i-
vot v míru. Zároveò se tu v�ak objevuje i sílící úzkost o tento
�ivot a jeho hodnoty. To je patrné zejména ve strhující, pøe-
svìdèivé básnické skladbì Hiro�ima (1948), která je výrazem
pochyb o schopnosti lidstva uspoøádat si svùj svìt. Pozdìji
se tyto pochyby a básníkùv strach o lidstvo promítají i do sbírky
Promìny (1957). V této dobì se v�ak Hrubín vìnuje pøede-
v�ím tvorbì pro dìti (napø. �ípková Rù�enka, Nesu, nesu kvítí,
Mánesùv orloj, �palíèek ver�ù a pohádek aj., výbor Dìtem
vy�el r. 1974).

Sbírka A� do konce lásky (1961) zahajuje období básníkovy
zralosti, vrcholící v poezii Romancí pro køídlovku (1962). Nyní
se v�ak Hrubín stále èastìji obrací k  lyrickoepické próze, napø.
U stolu a Zlatá reneta (1958, 1964). Zároveò získává �iroký
ohlas svými dvìma divadelními hrami Srpnová nedìle a Køi�-
�álová noc (1958, 1961). Pochybnosti a úzkosti, pøíznaèné pro
jeho tvorbu po r. 1945, jsou tu vystøídávány základními otázka-
mi pro�ívání �ivota, úcty k nìmu a oceòování tìch nejprost-
�ích skuteèností i vztahù (U stolu, Srpnová nedìle).

U Hrubína tak mù�eme najít jakousi køivku poezie, která i pøi
své osobitosti a nezamìnitelnosti není nepodobná vývoji tvor-
by nìkterých jiných básníkù, vstupujících do literatury
v meziváleèných letech. Smìøuje od poèáteèního bezprostøed-
ního pohledu na �ivot, vedeného pøedev�ím snahou poznat
jeho podstatu, pøes díla zobrazující pochybnosti o tomto �ivotì
a tíseò z nìj a� k soustøedìní k nìkolika pevným jistotám, umo�-
òujícím tíhu �ivota sná�et. Tato køivka není náhodná. Odpoví-
dá lidskému zrání a v poezii odpovídá tomu, �e moderní bás-
ník u� pouze �neskládá� básnì, jak tomu bylo za èasù lumírov-
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cù a ruchovcù, ale promítá do nich sebe sama. Hrubínùv tvùrèí
vývoj po r. 1945 by byl proto tì�ko myslitelný bez jeho sbírek
z tøicátých let a z okupaèní doby.

ØEHOØ HRUBÝ Z JELENÍ
asi 1460 - asi 1514
Patøil mezi èeské humanisty, studoval v Itálii a pøekládal au-

tory, jako byl Cicero (106 - 43 pø. Kr.), Francesco Petrarca (1304
- 1374), ale také Erasmus Rotterdamský (1466 - 1536), jeho
Chválu bláznovství. Pøelo�il i nìkteré texty B. Hasi�tejnské-
ho z Lobkovic, sám napsal èesky Napomenutí Pra�anùm
(1513). Hrubého literární práce tak na pøelomu 15. a 16. stol.
pøispívala nejen k �íøení humanistických my�lenek, ale i k obo-
hacování literární èe�tiny té doby.

HUMANISMUS
Obecnì znamená humanismus (z lat. humanitas = lidství, lid-

skost, také lidská povaha) skuteènì lidský pøístup, øekneme-li
o nìkom, �e je humanista, øíkáme, �e se chová podle lidských
mravních zásad. Od tohoto obecného významu jsou odvozeny
výrazy jako humánní, humanitární. Ale u� slovo humanitní po-
ukazuje k termínovému smyslu �humanismu�. Humanitními
obory studia jsou mínìny obvykle napø. filozofie, historie, ar-
cheologie, literární vìda, teorie umìní, jazykovìda apod., ale
ne technické obory, dokonce ani medicína, aèkoliv jsou samo-
zøejmì také �lidské�. Jde o to, �e humanismus jako termín zna-
mená nìco jiného ne� humanita.

Humanismem je nazýváno my�lenkové a umìlecké hnutí
poèínající v Itálii ve 14. stol. a �íøící se po Evropì v tomto
i následujícím století. Humanistiètí autoøi usilovali o jedno: pøe-
konat jistou strnulost støedovìkého �ivotního postoje, který se
projevoval pouhým naplòováním urèitých nábo�enských pravi-
del, opakováním ustálených tvrzení. Pro obnovu lidské tvoøivé
my�lenkové síly (a zde je zdroj termínu humanismu) �li huma-
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nisté a� ke starovìku, k tzv. antickému humanismu, k literatuøe
a filozofii starého Øecka a Øíma. Køes�anství a støedovìká lite-
ratura uznávaly ze starovìkých filozofù pouze øeckého Aristo-
tela (384 èi 383 - 322 èi 321 pø. Kr., jeho Poetiku v�ak støedo-
vìk neznal, byla nalezena a� r. 1498), humanisté znovuobje-
vovali i Øeky Platona (427 - 347 pø. Kr.), Sokrata (469 - 399 pø.
Kr.) aj., myslitele antického Øíma, básníky Vergilia, Ovidia a
dal�í. Proudy humanismu souvisely ov�em s hlub�ími zmìna-
mi �ivota v  renesanci, s novými objevy ve vìdì a v technice,
s námoøními plavbami apod. Proto se mluví èasto
o �renesanèním humanismu� a nìkdy bývají oba výrazy zamì-
òovány, i kdy� renesance má význam �ir�í, èastìji se u�ívá
v souvislosti s výtvarným umìním a pokud jde o literaturu spí-
�e u tvorby pozdìj�í.

V Itálii byli autory humanismu zejména Dante Alighieri (1265
- 1321, Bo�ská komedie), Francesco Petrarca (1304 - 1374,
sbírka sonetù Zpìvník), Giovanni Boccaccio (1313 - 1375, po-
vídkový soubor Decameron), ve Francii básník Francois Villon
(asi 1431 - po r. 1463, sbírky Odkaz, Závì�), v Anglii Geoffrey
Chaucer (1344 - 1400, epos Canterburské povídky) aj. Èechy
se setkaly s humanismem u� za Karla IV., kdy Prahu nav�tívil
jeho pøítel, italský básník Petrarca.

Bìhem husitských válek v�ak byly jiné starosti, a tak se u nás
humanismus rozvíjel a� po nich, významnými èeskými huma-
nisty byli napø. Bohuslav Hasi�tejnský z Lobkovic, Jan
z Rab�tejna (1437 - 1473), kteøí psali latinsky, dále biskupjed-
noty bratrské Jan Blahoslav, obránce �iroké vzdìlanosti, a za-
kladatel èeské právnické literatury Viktorin Kornel ze V�ehrd,
pøekladatel z latiny Øehoø Hrubý z Jelení (1460 - 1514), dal�í
osobnosti doby viz renesance.
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JAN HUS
asi 1371 - 1415
Nábo�enský, ale i spoleèenský reformátor, který v tomto smì-

ru pøedcházel celoevropským reformaèním proudùm, zejména
Martinu Lutherovi. Jeho upálení v Kostnici vyvolalo v Èechách
dìjinné období husitství, v nìm� nábo�enská reformace pøe-
rostla svùj pùvodní rozmìr.

Hus vystudoval pra�skou univerzitu, na ní� pùsobil jako pro-
fesor, byl vysvìcen na knìze, stal se kazatelem ve známé Bet-
lémské kapli a pod vlivem anglického autora Viklefa (John
Wycliffe, mezi 1320 a 1330 - 1384, O království bo�ím) si kladl
základní otázku, jak se pøedstavitelé církve shodují s pùvodním
�bo�ím zákonem� a s uèením evangelistù. Betlémská kaple J.
Husem navázala na tradice Jana Milíèe z Kromìøí�e (zemø.
1374) a Konráda Waldhausera (1320 - 1369), kterého pozval
do Prahy Karel IV. J. Hus kázal prostou, srozumitelnou èe�ti-
nou bez slo�itých a zastaralých tvarù, pøi jeho kázáních znìly
èasto duchovní písnì, v dobì svého pùsobení v Betlémské kapli
napsal øadu traktátù, které spoleènì s jeho dal�ími díly nejen
my�lenkovì, ale i literárnì pøedurèily ráz husitské literatury.

V popøedí nesouhlasu Jana Husa stály tehdej�í zloøády círk-
ve, které bychom dnes mo�ná oznaèili jako korupci a zneu�í-
vání úøední moci: sebeobohacování, prodávání odpustkù, od-
klon od poctivé slu�by knìze k rozmaøilému �ivotu, k vlastním
zájmùm a pomíjení základních nábo�enských ideálù. Hus nebyl
ve své kritice církevních pøedstavitelù ani u nás jediný, vystu-
poval v�ak zvlá�� neoblomnì a horlivì a ve svých kázáních se
obracel k �iroké veøejnosti, jeho námitky nezùstávaly uzavøeny
na pùdì univerzity. To si církev nenechala líbit, nejprve na nìho
uvalila klatbu, tak�e musel opustit Prahu, pozdìji ho povolala
na koncil do Kostnice, kde v�ak odmítl odvolat své my�lenky,
byl prohlá�en za kacíøe a upálen. Na cestu do Kostnice mìl
Hus glejt (list zaji��ující mu bezpeèí) od císaøe Zikmunda, a
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jeho smrt vzbouøila celý národ, dokonce nejen kali�níky, ale
i mnohé, kteøí se dál hlásili ke katolictví.

Husovo dílo je psané jednak latinsky, jednak èesky. Latinsky
napø. zásadní pojednání O církvi (De ecclesia), pobuøovalo pøe-
stavitele katolické církve pøedev�ím tím, �e podle Husa mìl
køes�an právo odmítnout poslu�nost knìzi, jen� sám �il ve høí-
chu, co� se vztahovalo i na samotného pape�e. Katolická cír-
kev naopak zastávala stanovisko, �e knì�ský úøad je vysvìce-
ním dán od Boha a jako takový platí absolutnì, bez ohledu na
osobnost svého nositele. Hus tu pøi�el s my�lenkou, která se
vlastnì v rùzných obmìnách v dìjinách vrací stále: kdo hlásá
mravnost, musí být sám mravným, jinak nemá morální právo
mravnost hlásat.

Z èesky psaných Husových dìl jsou nejvýznamnìj�í ta, je�
vznikla v r. 1413: Kní�ky o svatokupectví, 1413; Výklad Viery,
Desatera a Páteøe, 1412; O �esti bludiech (1413, pùvodnì la-
tinsky, De sex erroribus), a dále Postila, 1413, sbírka jeho ká-
zání (plným názvem Postila, to jest Výklad svatých ètení ne-
dìlních). Pozoruhodná je Husova práce Dcerka (O poznání
cesty pravé k spasení), která má výchovnì vzdìlávací ráz. Pøe-
èíst si v na�í dobì napø. právì Dcerku mù�e být zajímavé pro
ka�dého, je z ní toti� zvlá�� vidìt, jak se Hus svým výrazovým
projevem u� tehdy blí�il bì�nému jazyku, jím� hovoøili prostí
lidé, jak se vyhýbal slo�ité stavbì vìty, nìmeckým èi latinským
výrazùm, jak usiloval o srozumitelnost.

Av�ak i kdy� si dnes cokoliv z J. Husa pøeèteme, tì�ko mù-
�eme docenit, jak zásadní význam mìlo nejen jeho dílo, ale
i jeho osobnost na poèátku 15. století. Ani následující husitské
hnutí a husitská literatura u nás nám to neuká�í v plné �íøi. Jan
Hus byl toti� pøedev�ím jedním z prvých, kdo naprosto dùsled-
ným odporem, s vìdomím dùsledkù, které to pro nìho pøinese
ztrátou vlastního �ivota, kladl odpor stále je�tì støedovìké au-
toritì církve, je� takový odpor nejen nechtìla pøipustit, ale kte-
rá cítila, jak zhoubný vliv na ni má i z hlediska budoucnosti.
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Proto se koncil v Kostnici ze v�ech sil sna�il Husa pøesvìdèit,
aby ty své výroky, s nim� se církev nebyla ochotna smíøit, od-
volal. Kajícné pøiznání chyby by ji spí�e posílilo, Husova neob-
lomnost znamenala trhlinu, která se dále mohla jen roz�iøovat.

HUSITSKÁ LITERATURA
Literatuøe doby husitské pøedcházejí snahy o nápravu círk-

ve, ovlivnìné názory anglického kazatele Viklefa (John Wyclif-
fe, mezi 1320 a 1330 - 1384, O království bo�ím), uèené roz-
pravy a pøedná�ky na pra�ské univerzitì i kázání v kostelech.
Od r. 1394 pøedev�ím v pra�ské Betlémské kapli, kterou dal
postavit Jan Milíè z Kromìøí�e, aby bylo kde kázat èesky, pro-
to�e ve vìt�inì kostelù se kázalo nìmecky.

Zamìøení celého kulturního �ivota na reformní hnutí mìlo za
následek i zmìny v podobì literatury. U� v pøedhusitské dobì
a zejména bìhem ní mizí takøka ze slovesnosti zábavné ètení,
rytíøské romány a povídky, ale i svìtská lyrika, pøevládají trak-
táty a postily, ale významná je u� v dobì Betlémské kaple a
Husových kázání i duchovní píseò (napø. Jezu Kriste, �èedrý
knì�e, Nav�tìv nás, Kriste �ádúcí, Králi slavný, Kriste dobrý),
která se pozdìji stává nedílnou souèástí samotného husitské-
ho hnutí a lidové úèasti v nìm.

Pøedhusitskou dobu charakterizují tøi kazatelé: Konrád Wal-
dhauser (1320 - 1369, do Prahy ho povolal sám Karel IV.,
kázal nìmecky a latinsky, název jeho latinského díla zní
v pøekladu Postila studentù svaté pra�ské univerzity), Matìj
z Janova (1350 - 1393, psal latinsky, podnítil v�ak pøeklad
bible do èe�tiny, název jeho lat. díla zní v pøekladu Pravidla
Starého a Nového zákona) a Jan Milíè z Kromìøí�e (zemø.
1374), který jediný kázal èesky, ale psal také latinsky, názvy
jeho latinských dìl znìjí v pøekladu Milost bo�í, Nedono�ený
plod. Nejvýznamnìj�í z Husových pøedchùdcù byl ov�em To-
má� �títný ze �títného, pøedstavující u nás výrazný pøechod
od støedovìké literatury k tvorbì pøedhusitské.
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Pro husitskou literaturu byly obecnì dùle�ité ètyøi znaky: za-
prvé to byla laicisace, tzn. �e mìla být pokud mo�no urèena
nejen knì�ím, ale jejím cílem bylo oslovovat co nejvìt�í okruh
i lidových vrstev; zadruhé to byl kritický postoj k církvi, k jejímu
bohatství, prodeji odpustkù, rozmaøilému �ivotu knì�stva atd.,
zatøetí to byla aktualizace, v�e se vztahovalo k �ivotu té doby a
k jejím pro ka�dého �ivým problémùm, a zaètvrté koneènì za-
mìøení na kázání, nábo�enské písnì, traktáty, díla psaná for-
mou tzv. sporu a kroniky.

Osobnost a dílo Jana Husa bylo pro celé toto období rozho-
dující, z pùsobení po jeho smrti byla významná kázání Ja-
koubka ze Støíbra, J. �elivského, pozdìji J. Rokycany aj.,
z literatury té doby se dochovaly jen zlomky. Byly to pøede-
v�ím písnì a chorály (napø. Kto� jsú bo�í bojovníci, Povstaò,
povstaò velké mìsto pra�ské, Sly�te rytieøi bo�í aj.), z nich�
mnohé jsou zapsány v  Jistebnickém kancionálu (15. stol.,
objeven byl v�ak a� v 19. stol. na faøe v Jistebnici), kde jsou
ale i napø. koledy, kostelní písnì apod. Asi nejvýznamnìj�í
(samozøejmì kromì vlastního Husova díla) jsou tøi skladby
Budy�ínského rukopisu (øíká se mu tak, proto�e byl objeven
v Budy�ínì): Hádání Prahy s Kutnou Horou, �aloba koruny
èeské a Porok koruny èeské (porok = výtka, stí�nost), ver�o-
vaná díla psaná bohatým jazykem a s pøesvìdèivým øeènic-
kým umìním, zamìøená výraznì proti císaøi Zikmundovi.
Z postil této doby nelze zapomenout na Dochovaná kázání
Jana �elivského (èeské pøeklady osnov jeho lat. kázání z r.
1419) a na soubor kázání Jana Rokycany Postila nedìlní a
sváteèní (kolem r. 1450).

Významnou souèástí husitské doby byly kroniky, zejména lat.
psané dílo Chronicon (Husitská kronika), jejím� autorem byl
Vavøinec z Bøezové, tato kronika zachycuje dobu od r. 1414 do
r. 1422. Dále vznikla øada kronik men�ích, napø. Kronika velmi
pìkná o Janu �i�kovi, �ivot knì�í táborských aj. Závìr Husova
�ivota zpracoval v latinsky psaném textu Zpráva o mistru Janu
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Husovi v Kostnici jeho �ák Petr z Mladoòovic (asi 1390 - 1451).
K husitské literatuøe je tøeba poèítat i Hádání Pravdy a L�i
o knì�ském zbo�í a panování jejich, alegorický spor, který na-
psal r. 1467 Ctibor Tovaèovský z Cimburka a samozøejmì dílo
Petra Chelèického, jím� se takøka symbolicky literatura doby
husitské uzavírá, tak jako se otevírala je�tì pøed Husem To-
má�em �títným.

PETR CHELÈICKÝ
asi 1390 - po 1460
Jihoèeský zeman nebo svobodný sedlák, o nìm� nevíme nic

bli��ího, proto�e vìt�inu �ivota �il v rodných Chelèicích
u Vodòan. Znal se s  J. Husem a èetl jeho spisy, ale i knihy T.
�títného a pøedev�ím bibli, která mu byla zdrojem víry i jeho
vlastních postojù. Patøil k nejvýraznìj�ím autorùm husitské
doby, pøemý�lení nad biblí ho vedlo k ostré kritice souèasného
stavu církve a k hlásání køes�anské rovnosti. Odmítal sociální
rozdíly, ale i násilí v�eho druhu.

Aèkoliv mìl blízko zejména k táborským husitùm, soudil, �e
vìc pravé víry se nemá zastávat zbraní, jen duchovními pro-
støedky. Tento svùj názor vyjádøil pøedev�ím v  traktátu O boji
duchovním (1421), ve spisku O trojiem lidu øeè (asi 1425) se
postavil ostøe proti dobovému rozli�ování spoleèenských stavù
(panského, duchovního a poddanského) a hlásal rovnost v�ech
lidí. Dùle�itým dílem Chelèického je jeho Postila (asi 1435).
U Chelèického v�ak nejde o sbírku kázání v pravém slova smys-
lu, nebo� nebyl knìz, ale je to jeho vlastní výbìr a výklad rùz-
ných biblických úryvkù, umo�òujících mu vyslovit stanoviska
k záva�ným nábo�enským otázkám. Snad nejvýznamnìj�í dílo
Chelèického, Sie� viery pravé (asi 1440), vyjadøuje jeho pøed-
stavu pravé víry, která se má projevovat v duchovním spole-
èenství vìøících a kterou podle nìho kazí jak svìtská, tak cír-
kevní moc, pøisvojující si práva, je� jí z pravé víry nepatøí.
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Chelèický byl lidový myslitel, nikoliv univerzitní mistr èi du-
chovní. Z toho pramenilo jeho vidìní víry jaksi �odspoda�,
z pohledu správného køes�ana, který není zapojen do uèených,
tím ménì mocenských sporù. K jeho my�lence køes�anského
nenásilí se pozdìji pøihlásil napø. známý ruský spisovatel Lev
Nikolajeviè Tolstoj (1828 - 1910, zejména Vojna a mír, Anna
Kareninová), pøedev�ím v�ak je�tì na konci padesátých let 15.
stol. novì vzniklá jednota bratrská. Její pøedstavitelé ho je�tì
znali a vycházeli z jeho stanovisek. Jednota bratrská tím, jak
dodr�ovala Chelèického uèení, byla pochopitelnì nepohodlná
ka�dé svìtské moci, proto�e v samém základu naru�ovala zvyk-
losti doby, mocenské, ale i správní postavení. Postavil se proti
ní i Jiøí z Podìbrad, pozdìji, po bìlohorské porá�ce, museli její
èlenové (napø. Jan A. Komenský) odejít do exilu. Dílo Chelèic-
kého samo o sobì je vyjádøení ideálních snah, dùsledných
v autorovì pøedstavì. V literárním smyslu patøí k vrcholùm hu-
sitské a pohusitské doby.

JOSEF KRASOSLAV CHMELENSKÝ
1800 - 1839
Vystudoval filozofii, byl soudním úøedníkem, ale to není tak

dùle�ité, jako �e patøil k prvním literárním kritikùm (literární vìda)
národního obrození u nás. Psal do Èasopisu Èeského musea,
Èechoslovana, Kvìtù aj., o divadle do Èeské vèely.

Chmelenský bývá pøipomínán pøedev�ím tím, �e byl autorem
nesouhlasného èlánku o Máchovì Máji, který údajnì nepocho-
pil. Spí�e se mù�eme domnívat, �e jej sice pochopil, ale pøíli�
podléhal Jungmannovu klasicistickému pojetí obrození, ne� aby
vidìl v Máchovì romantismu tu pravou cestu. Sám ale roman-
tismus pøijímal v jeho jiných zøetelích, zejména v zájmu o  lido-
vou slovesnost, vydal napø. písòový almanach Kytka. Jeho Bás-
nì (1823) jsou u� dnes zapomenuté, zapomenuto v�ak není
autorovo libreto ke známé opeøe Franti�ka �kroupa Dráteník.
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ICH FORMA, ER FORMA V PRÓZE
viz próza, její stavba a �ánry
viz slohotvorné (stylotvorné) prostøedky prózy a poezie

IMPRESIONISMUS
Nejprve malíøský smìr poslední ètvrtiny 19. stol. a poèátku

20. stol., který vznikl ve Francii. Jeho zastánci (malíøi Edouard
Manet, Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissaro, Edgar
Degas, Paul Cézanne aj.), odmítaní na paøí�ském Salonu ko-
naném ka�dé dva roky jako oficiální pøehlídka uznávaných hod-
not, se postavili proti akademismu ve výtvarném umìní, vy�a-
dujícímu nábo�enské a historické námìty a øemeslnì peèlivou
malbu bez osobního zaujetí. Scházeli se v kavárnì Guerbois
na Montmartru a po bouølivých diskusích do�li k tomu, �e mo-
derní umìní má vyjadøovat náladu, dojem, impresi (impressio
= dojem), umìlcùv vlastní pocit. Poprvé spoleènì nìkteøí vy-
stavovali r. 1874 a vzbudili doslova pobouøení. Veøejnost je�tì
nebyla pøipravená na umìní, v nìm� pøímé smyslové vnímání,
umìlcova nálada a jeho pocity hrají roli.

Postupnì se v�ak malíøský impresionismus prosadil. Místo
popisnosti a topornosti naaran�ovaných scén pøiná�el hru ba-
rev, svìtel, zá�itkù, místo ustálených námìtù pohledy na Pa-
øí�, krajinu, lidské tváøe, do kaváren a tanèíren. Malíøský im-
presionismus zvítìzil na celé èáøe. Nejen to. Jeho zásadnì po-
citové ladìní ovlivnilo i jiné umìlecké oblasti. Nejprve hudbu
(napø. Clauda Debussyho), jí� bylo pøirozenì zvlá�� blízké, brzy
ale také literaturu.

Anatole France (1844 - 1924, napø. Historie na�ich dnù, Os-
trov tuèòákù) a Marcel Proust (1871 - 1922, Hledání ztracené-
ho èasu aj.) opou�tìjí v próze dìjovou strohost realismu, uvol-
òují celkovou stavbu díla, zdùrazòují epizody, úvahy, odboèky,
hlavnì v�ak vlastní postoj, vlastní pro�itek, ale i své postavy
vidí zorným úhlem jejich pocitovosti, tak�e uplatòují nìkteré
podstatné rysy psychologické prózy. V poezii se impresionis-
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mus projevoval soubì�nì s francouzskými �prokletými básní-
ky�, jako byl Charles Baudelaire (l821 - 1867, Kvìty zla) èi Jean
Arthur Rimbaud (1854 - 1891, Iluminace), dále jsou to napø.
Francouz Paul Verlaine (1844 - 1896, Písnì beze slov, sám
mezi prokleté básníky patøil a oznaèil je tímto výrazem), Raku-
�an Reiner Maria Rilke (1875 - 1926, Kniha hodinek aj., lyrická
próza Píseò o lásce a smrti korneta Kry�tofa Rilka) a jiní. Do-
sahují nového výrazu lyriky, který je výpovìdí o vnitøním stavu
du�e a bezprostøedním vnímání smyslù, v ní� hraje svou roli
sám zvuk slova a barvitost ver�e. Je zøejmé, �e v celkové zob-
razivosti, postavené proti popisnosti, vliv impresionismu na li-
teraturu pøipravoval cestu psychologické próze (pokud ji vlast-
nì u� sám nevytváøel) a v poezii navozoval znaènou blízkost
symbolismu.

V na�í literatuøe se projevil impresionismus právì takto
v prózách V. Mr�tíka, R. Svobodové, ve ver�ích A. Sovy a de-
kadentù, zejména K. Hlaváèka. To v�ak jsou jenom pøíklady
pøímého vlivu. Nepøímo ovlivnil ve svìtì i u nás impresionis-
mus literaturu daleko víc, napø. poèátky A. M. Tilschové, R.
Svobodové, M. Pujmanové, prózy a dramata F.�rámka, av�ak
jeho zøetelné stopy najdeme i u èetných autorù dal�ích: tak jako
v malíøství, ani ve slovesnosti nebylo �po impresionistech� mo�-
né vrátit se zpátky.

INTERLUDIA
Doslova �mezihry�, ve støedovìké literatuøe krátké fra�ky, které

se vkládaly mezi jednotlivé akty do znaèné míry podobnì, jako
je tomu u moderních her s pøedscénami, kdy dva herci vystu-
pují pøed sta�enou oponou, tj. s nìèím, co dovedli u nás
k vrcholné dokonalosti J. Voskovec a J. Werich. Pùvodní inter-
ludia se v�ak postupnì, zejména v  renesanci a pak v  baroku,
osamostatòovala v krátké komediální výstupy, provozované na
trzích, vesnických zábavách apod., u nás je psal napø. Václav
F. Kocmánek.
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Tato podoba interludií mìla vyhovovat nejprost�ímu vkusu,
volila velice lidový slovník, jejich postavy slou�ily hlavnì tomu,
aby se mìl divák èemu smát. Osobitým zpùsobem vyu�il po-
vahu interludií W. Shakespeare: samostatné komické scény
zaøadil pøímo do hry, tak�e jimi pøeru�oval èasto i vá�ný dìj,
v jistém smyslu jej �odlehèoval�, ale zároveò zpestøoval. To
samozøejmì zvy�ovalo zájem jeho tehdej�ích divákù, kteøí na
pøíle�itost ke smíchu nedoèkavì èekali, a dodnes to dodává
jeho hrám nenapodobitelnou bohatost pøechodù. Zde u� ov�em
nemù�eme mluvit o interludiích v pravém slova smyslu, tak jako
ne v pøípadì pøedscén V + W aj.

JAKOUBEK ZE STØÍBRA, JACOBELLUS
asi 1371 - 1429
Husitský kazatel, profesor pra�ské univerzity, pøítel J. Husa,

úèastnil se stanovení tzv. ètyø pra�ských artikulù, které vyhla-
�ovaly svobodu hlásání slova bo�ího, pøijímání pod obojím (tj.
chleba i vína), zákaz svìtského panování knì�í a trestání smr-
telných høíchù, basilejská kompaktáta z nich pøijala jen pøijímá-
ní pod obojí.

Jakoubek je autorem èetných kázání a traktátù, øady latin-
ských prací a èeského textu Výklad na zjevenie sv. Jana. Byl
jedním z èelných pøedstavitelù husitství tìsnì po Husovì smr-
ti, pozdìji ustupoval do pozadí.

JARMAREÈNÍ PÍSNÌ
viz kramáøské písnì

HANU� JELÍNEK
1878 - 1944
Studoval francouz�tinu v Praze a v Paøí�i na Sorbonnì, uèil

na obchodní �kole, byl zpravodajem Národních listù, pozdìji
úøedníkem ministerstva zahranièí. Do literatury vstoupil
v devadesátých letech a postupnì do tøicátých let vydal nìko-
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lik sbírek, z nich� vyniká Konec karnevalu (1902), i próz (napø.
Sentimentalita mládí, 1902); psal pozoruhodné eseje (svazek
Melancholikové aj.).

Podstata Jelínkova významu v�ak spoèívá pøedev�ím v jeho
díle pøekladatelském. Pøelo�il do èe�tiny více ne� padesát fran-
couzských próz a zejména zpøístupòoval na�im ètenáøùm fran-
couzskou poezii (svazky Má Francie, Zpìvy sladké Francie, Nové
zpìvy sladké Francie aj.). Pro Jelínka bylo pozoruhodné, �e aè-
koliv sám pocházel z generace spí� star�í, pøekládal moderní
francouzské autory (napø. Ze souèasné francouzské poezie od
symbolismu k dadaismu) a jeho výbìr dával u nás mo�nost sle-
dovat promìny francouzského básnictví. To mj. i ovlivnilo mo-
derní poezii èeskou, hledající ve Francii své vzory. Naopak byl
propagátorem na�í kultury ve Francii, vydal napø. francouzsky
tøísvazkové dìjiny èeské literatury.

Jako básník patøí Jelínek k témìø zapomenutým. Pøeèteme-li
si Konec karnevalu, uvidíme, �e ne tak zcela právem. Jeho
ver� není nijak prùbojný, novátorský, má v sobì v�ak jisté kouz-
lo.

ÈESTMÍR JEØÁBEK
1893 - 1981
Syn Viktora K. Jeøábka, právník, úèastnil se první svìt. války,

po ní publikoval ve Zvonu, Cestì, v Lidových novinách, Roz-
pravách Aventina, Èervnu, Hostu; patøil ke èlenùm brnìnské
Literární skupiny. Ve svých literárních zaèátcích mìl blízko k 
expresionismu, pozdìji k  psychologické próze, psal v�ak i 
sociální romány.

Po prvých prózách z dvacátých let, v nich� mìly své místo
i ryze fantaskní prvky (Výzva, Lidumil na køí�i, Firma proroko-
va), a divadelních hrách (Cirkus Maximus, Nové vlajky) upou-
tal pozornost váleèným románem Svìt hoøí (1927). Na rozdíl
od autorù pøistupujících k první svìtové válce s urèitou posto-
jovou zobrazivostí, by� u ka�dého pøirozenì jinou (napø. V. Van-
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èura, J. Ha�ek, K. Konrád, J. John aj.), Jeøábek pøedev�ím
podává syrové zá�itky jak z fronty, tak z váleèných let v Brnì,
pøièem� dosahuje, �e realita sama nabývá znaèné pùsobivos-
ti.

V psychologických románech let tøicátých (Pekelný ráj, 1930;
Svìtlo na pøídi, 1933; Cesta pozemská, 1935) se v obmìnách
vrací k problému, který tehdy zajímal a vlastnì stále zajímá
hodnì prozaikù, toti� ke vztahu jedince a jeho okolí, ke zpù-
sobu, jakým èlovìk sám v sobì pøijímá vlastní �ivot buï jako
daný èi jako cosi, co on vytváøí. Od tìchto otázek, je� byly asi
nejvíce blízké jeho vlastnímu postoji k svìtu, pøe�el v polovinì
let tøicátých k historickým námìtùm, a to v  trilogii z doby Pøe-
myslovcù Legenda ztraceného vìku (1938 - 1939) a trojdíl-
ným románem Sága na�eho rodu (1959) z doby kní�ete Vác-
lava a kní�ete Boleslava. Po válce vy�ly jeho tøísvazkové vzpo-
mínky nazvané Zelená ratolest.

Zejména ve své psychologické a historické tvorbì se autor
ukazuje pøedev�ím jako epik budující pøíbìh, dìj, zápletku, sled
událostí, to, co ètenáø míval rád a oèekával, tak tomu bylo i v
jeho novelách. S výjimkou svých zaèátkù nepøiná�el do litera-
tury tvárné výboje, chápal prózu pøedev�ím jako zpùsob, jím�
lze pøedstavit jiné osudy, ne� na jaké je èlovìk zvyklý, a záro-
veò ho vést i k tomu, zda v tìch jiných osudech není vlastnì
nìkde skryto kus jeho osudù vlastních.

VIKTOR KAMIL JEØÁBEK
1859 - 1946
Moravský prozaik, pùvodním povoláním uèitel, první pøedse-

da Moravského kola spisovatelù, vydavatel èasopisu Niva, psal
do Zlaté Prahy, Vesny, Máje aj. Del�í èas uèil v Litomy�li a zde
také zaèal literárnì tvoøit, zøejmì pod vlivem A. Jiráska.

Jeho oblíbeným tématem byly realisticky pojaté pøíbìhy �á-
nrového realismu, drobné malomìstské historie, ale také pøíbì-
hy z vesnice, vycházející od devadesátých let 19. stol. pøevá�nì
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v povídkových souborech (Obrazy �ivota, Z minulých dob, Ze
svìta prostých lidí aj.), pokraèujících a� do konce let dvacátých
20. stol. (�petka koøení, Èerný chléb, Trýzeò du�e, Perun a jiné
povídky, Magnáti Rù�ové ulice, Hospoda zbo�ných pøíkladù aj.).
Jak je vidìt z tìchto pøíkladù, Jeøábek byl velmi plodný povídkáø
a mìl i �iroký ètenáøský ohlas. Uvádíme tu v souvislosti s  F.
Heritesem, �e povídková èetba v té dobì zejména ve sféøe drob-
ných �ánrových obrázkù plnila ve veøejnosti podobné poslání,
jako dnes televize, a Jeøábek byl pøesnì ten autor, který ètenáøe
pøíli� nezatì�oval, ale také nepodléhal plané povrchnosti, v jeho
povídkách se v�dy na�lo nìjaké významové jádro.

Kromì nich vydal i øadu obsáhlej�ích románù (Anna Bystøická,
Dobytí Podolan, 1898 a 1908), z nich� nejvý�e asi stojí Ot-
covství (1932), zralá, vypravìèsky dobøe zvládnutá próza
z poèátku tøicátých let. Svým typem ov�em Jeøábek patøí
k autorùm star�í generace, z pøelomu století, nikterak neusi-
loval sledovat moderní proudy èeské pováleèné prózy.

Nebyl autorem hledaèským, novátorským, pøinále�í spí�e
k tìm, kterým se nìkdy øíkalo s nádechem pøezíravosti autoøi
pro �lidové� ètenáøe. Osudem takovýchto autorù ov�em bývá,
�e splní svou úlohu ve svém èase, a proto�e literatuøe nerazili
nové cesty, se svým èasem odcházejí. Ne v�dy je to tak
v poøádku. V øadì pøípadù, jako u Jeøábka, mají i dne�ním ète-
náøùm co øíct.

JIDÁ�
poè. 14. stol.
Z této èeské ver�ované skladby zpracovávající legendu

o Jidá�ovi se dochovalo necelých 300 ver�ù. Pøesto jde
o literární památku velice významnou. Je pravdìpodobné, �e
se jedná o èást vìt�ího cyklu ver�ovaných skladeb z oné doby,
a jde tedy mj. o doklad tehdej�ího vyzrálého básnického jazy-
ka, umo�òujícího zvládat i nároèné látky. Námìtovì Jidá� vy-
chází z prozaických latinsky psaných legend Jakuba de Vora-
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gine, takovéto pøejímání a nové zpracování bývalo tehdy zcela
obvyklé. Významné v�ak je, �e zlomky legendy o Jidá�ovi ob-
sahují i nará�ky na domácí pomìry (napø. zavra�dìní krále
Václava III.), �e tedy nejde jenom o ver�ované zpracování pøed-
lohy.

Skladba byla zøejmì urèena �lechtickému ètenáøstvu èi po-
sluchaèstvu, zachycuje i motivy bli��í rytíøskému svìtu ne�
nábo�enské pùvodní látce, napø. scény z lovù, bitev apod.
Z tohoto hlediska je zajímavé její srovnání s èeskou Alexan-
dreidou. Pro nás je dnes dokladem nejstar�í èeské epické
poezie. Opravdu jenom dokladem, a to dost ojedinìlým. Ne-
mù�eme si toti� ani pøesnì pøedstavit, kolik literárních dìl
z onìch èasù se ztratilo nebo bylo znièeno.

ALOIS JIRÁSEK
1851 - 1930
Pravdìpodobnì nejznámìj�í a také nejplodnìj�í èeský autor

historické prózy, pùvodnì profesor dìjepisu v Litomy�li a pak
v Praze. R. 1917 podepsal Manifest èeských spisovatelù,
v nìm� se spoleènì s jinými autory pøihlásil k vytvoøení samo-
statné republiky. Èasopisecky publikoval ve Svìtozoru,
v Osvìtì, Kvìtech, Zvonu, Zlaté Praze aj., a to i své rozsáhlej-
�í prózy na pokraèování.

U� jeho první texty ze sedmdesátých let (Viktora, Skaláci,
Povídky z hor) ukázaly Jiráska jako výrazného autora realistic-
ké prózy s námìty z národních dìjin, který se v mnohém odli-
�oval od svých pøedchùdcù i souèasníkù. Jednak ve smyslu
literárním, stylistickou vyzrálostí, stavbou pøíbìhu, jednak his-
torickou pouèeností, tím, �e dìjiny nejen zobrazoval, nýbr� také
vykládal. To bylo ov�em nìco zcela jiného ne� naopak pozdìji
napø. historické prózy Durychovy: Jiráskovi �lo ve vìt�inì pøí-
padù o to, aby na dìjovém pøíbìhu ètenáø poznal podstatu èes-
kých dìjin, jak ji chápal on sám. Proto se také vedle próz Filo-
sofská historie, Psohlavci, Na dvoøe vévodském, vedle Sta-
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rých povìstí èeských, pozdìji divadelní hry Lucerna aj. sou-
støedil od osmdesátých a zejména devadesátých let, kdy jeho
tvorba vrcholila, pøedev�ím na tøi období, je� pokládal v na�ich
dìjinách za rozhodující.

Prvním z nich bylo husitství (zejména trilogie Mezi proudy
(1887-1890), dále román Proti v�em (1893), trilogie Bratr-
stvo(1900-1909), nedokonèený Husitský král, 1919 a 1920),
druhým doba pobìlohorská (román Temno, 1915) a koneènì
národní obrození (pìtidílný román F. L. Vìk, 1888 - 1906; ètyø-
dílná kronika U nás, 1896-1903). Jirásek kladl vysoko dobu
husitskou a samotným názvem svého románu vyjádøil, jak se
dívá na období po Bílé hoøe. Druhým vrcholem èeských dìjin
mu bylo národní obrození, které chápal v plném smyslu tohoto
výrazu, tj. jako opìtné zrození národa, jeho mo�ností a per-
spektiv.

Ve v�ech svazcích této vrcholné tvorby Jirásek zøetelnì od-
haluje své tvùrèí postupy, jim� nelze upøít ètenáøskou pùsobi-
vost. Samotné historické události se mu stávají toti� jakýmsi
�irokým dìjovým pozadím, z nìho� vystupují jednotlivé kon-
krétní postavy, pro�ívající vlastní osudy jakoby v prùseèíku �dì-
jinného� a �osobního�. Tím dosahují pøesnì toho, oè autorovi
�lo. Stávají se sice nositeli, abychom tak øekli, historického sdì-
lení, urèitého nadosobního významového poselství, tedy z hle-
diska poselství díla nejvlastnìj�ího dùvodu toho, proè byly na-
psány, zároveò ale jsou lidmi �z masa a krve�, mají své vlastní
radosti a starosti, lásky, zklamání, cíle, touhy, atd., jak je patr-
né zejména v F. L. Vìkovi. Autor tak pozoruhodnì zvládl zá-
kladní problém star�ího historického románu, který se táhl tou-
to literaturou od dob W. Scotta.

�lo o problém spoèívající v tom, �e historie byla buï jen kuli-
sou, pøed ní� se odehrávaly romantické osobní pøíbìhy, èi na-
opak, �e postavy byly jen prostøedníky, jakýmisi �tlampaèi�
k vyjádøení historických tvrzení. Právì tímto pojetím postavy
v historické próze pokroèil dál od dob pøedchozích, a nové po-
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jetí historické prózy po nìm mohla pøinést vlastnì a� u� zmínì-
ná tvorba Durychova, nemluvì o tom, �e se k Jiráskovì kon-
cepci z øady dùvodù i mimoumìleckých pozdìji mnozí spiso-
vatelé vraceli.

Jirásek patøil ve své dobì k autorùm nejètenìj�ím, proto�e
vìt�ina jeho tvorby vznikala na sklonku 19. stol. a poèátkem
století dal�ího, lidé chápali, �e tady nejde jenom o umìlecký
obraz z dìjin a jejich pøíbìhové ztvárnìní, ale i o urèitou pro-
klamaci národních práv a historických souvislostí. Stejnì pù-
sobilo Jiráskovo dílo za nacistické okupace.

Od poèátku padesátých let poskytlo ov�em Jiráskovi medvì-
dí slu�bu, �e vzhledem ke svým sympatiím k husitství se veli-
ce shodl s dobovým pojetím dìjin a stal se jakýmsi oficiálním,
èítankovým historickým spisovatelem, pøièem� nikterak neva-
dilo, �e za svého �ivota byl spí�e pravicovì orientovaným (ur-
èitou dobu byl i senátorem za národnì demokratickou stranu).

Být v èítankách je jistì dobøe, být èítankovým autorem a au-
torem oficiálním je o�idné. Jiráska to stavìlo nìkam jinam, ne�
kam skuteènì patøí, a ètenáøe to spí�e odrazovalo, ne� získá-
valo. Autor, který býval èten z nad�ení, byl nyní èten
z povinnosti. Nebo spí�e vùbec. To v�ak u� pominulo a dnes
mù�e Jirásek opìt hledat své ètenáøe bez jakýchkoliv pøed-
sudkù.

JISTEBNICKÝ KANCIONÁL
pol. 15. stol.
Sborník husitských písní, nalezený na faøe v Jistebnici, jedna

z nejvýznamnìj�ích památek husitské literatury. Obsahuje li-
turgické (= bohoslu�ebné) texty, písnì zpívané pøi poutích, ale
i koledy, bojové husitské písnì apod. Vìt�ina z nich je zapsá-
na èesky, nìkolik i latinsky. Øada písní je zajímavá tím, �e tou-
to dosti neobvyklou formou vlastnì vysvìtlují nìkteré nábo-
�enské zásady husitství, napø. pøijímání podobojí. Kancionál
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obsahuje písnì pra�anù i táboritù. Jsou zde mj. písnì: Kto� jsù
bo�í bojovníci, Povstaò, veliké mìsto pra�ské.

Jako celek je Jistebnický kancionál svìdectvím bì�né, ka�-
dodenní skuteènosti husitù, toho, èím �ili a èím se zabývali. Je
samozøejmì nedocenitelným dokladem nejen vlastního husit-
ského hnutí, ale kultury jeho doby.

JAROMÍR JOHN
(vl. jm. Bohumil Markalous)
1882 - 1952
Prodìlal první svìt. válku, po ní pùsobil jako støedo�kolský

profesor, redaktor, univerzitní docent, prozaik. Èasto publiko-
val v Lidových novinách i jinde. Pod svým obèanským jménem
se vìnoval zejména estetice u�itého umìní, bytové kultury a
výtvarnému umìní, poøádal èetné pøedná�ky, psal èlánky, od-
borné stati apod.

Literárnì tvoøit zaèal u� jako student, po prvních prózách upou-
tal kní�kou pro mláde� Listy z vojny, je� jsem psal svému sy-
novi (1917). Skuteènì strhujícím úspìchem, a to zcela opráv-
nìným, byla jeho kniha Veèery na slamníku (1920). John se
tímto prozaickým svazkem povídek rázem zaøadil mezi autory
nejosobitìji ztváròujícími váleèné události, napø. V. Vanèuru,
J. Ha�ka, V. Kaplického, K. Konráda aj. Ka�dý z nich se díval
na válku z jiného umìleckého, ale èasto i spoleèenského zor-
ného úhlu. John v drobných pøíhodách snad pøímo odpozoro-
vaných a odposlouchaných ukazuje válku v zá�itcích tìch ne-
prost�ích jednotlivcù, a jeho kniha je mezi ostatními nepomi-
nutelná. Objevují se v ní prvky humoru i bolesti, zábavy i stesku
po domovì. Má svou pravdivost bezprostøednosti, kterou asi
není mo�né nièím nahradit.

V dal�ích svých prózách, a� u� krat�ích (Zbloudilý syn, 1934;
Eskamotér Josef, 1946) nebo obsáhlej�ích románech (Výbu�-
ný zlotvor, èasopisecky 1933 a� 1934, kni�nì 1958; Estét, èa-
sopisecky 1935 a� 1936, kni�nì 1970) se J. John soustøedil na
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zkoumání lidské povahy, lidského jednání a lidských vztahù.
I kdy� ho nemù�eme poèítat plnì mezi spisovatele tzv. psy-
chologické prózy, proto�e jeho zábìr zasahuje �íøeji i prostøedí
a spoleènost, ve støedu autorova zájmu stojí v�dy obraz lid-
ských pøedností èi slabostí, radostí èi nezdarù. Spí�e v�ak
slabostí a nezdarù.

Postavy Johnových knih jsou toti� lidé èasto od pøírody po-
divní, jindy s patrnými povahovými kazy, urèujícími zvraty je-
jich �ivotní cesty. Napø. hrdina novely Zbloudilý syn se za války
projevuje sadisticky, pak �ije zdánlivì poèestnì, posléze v�ak
je opojen nacismem a tím se v kruhu vrací, èi pøesnìji, odha-
zuje svou pøechodnou masku. Výbu�ný zlotvor je román o mu�i,
kterého nièí auta. Estét je do znaèné míry románem ironizují-
cím to, èemu se sám autor (pod obèanským jménem Marka-
lous) vìnoval, toti� estetiky, smyslu pro krásu, je� se zvrhá
v plané estétství, co� je vlastnì hanlivý výraz pro toté�. Pozo-
ruhodné je, �e aèkoliv Výbu�ný zlotvor a Estét èasopisecky
vycházely v Pestrém týdnu, který byl hodnì ètený, �ádného
nakladatele za autorova �ivota tyto dva romány nezlákaly ke
kni�nímu vydání.

Pùsobil zde pravdìpodobnì mj. nároèný Johnùv prozaický
výraz. Tento autor vìt�inou (snad v�ude, kromì Veèerù na
slamníku a knih pro mláde�) nebudoval obvyklý sled dìje, a
tím kladl na ètenáøe znaèné po�adavky. Je tomu tak i v nej-
lep�ím díle tohoto jeho období, v románu Moudrý Engelbert
(1940), jeho� hrdina je poznamenán neschopností vyrovnat
se se slo�itostmi a nástrahami �ivota a kde prostøednictvím
úryvkù z dopisù, dokumentù aj. vstupují do prózy i postupy
známé pozdìji z  literatury faktu. Po r. 1945 obdobnì v ob-
sáhlém románu Pampovánek (1948), kde se mladý mu� sám
trestá za to, �e �zhøe�il� amputací té èásti svého tìla, je� se
høíchu dopustila, dále v Hondovi Cybulkù i v autorových krat-
�ích prózách.
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Zatímco Veèery na slamníku takøka zlidovìly, snad i proto,
�e tragické prvky se tu vyvá�enì støídají s humornými situace-
mi, vìt�ina ostatní Johnovy tvorby zùstala proto vyhrazena spí�e
intelektuálnìj�ím ètenáøùm, schopným ocenit napø., jak autor
v Hondovi Cybulkù (román vy�el posmrtnì a nedokonèen),
psaném rýmovanou prózou, dává nový smysl nìkterým prv-
kùm jarmareèních písní.

Celkovì je toti� pro toho spisovatele dùle�ité, co bychom na-
zvali �podtextem�: vlastní význam díla je skryt pod svrchní pøí-
bìhovou vrstvou a ètenáø jej musí sám najít. Jako by protivá-
hou tohoto Johnova prozatérství jsou jeho knihy pro dìti a mlá-
de�, napø. Tátovy povídaèky, román Rajský ostrov (1940),
zejména pak jeho známá adaptace Cervantesova románu
(Miguel de Cervantes, 1547 - 1616, Dùmyslný rytíø Don Quijo-
te de la Mancha) Pøíbìhy Dona Quijota.

JOSEF JUNGMANN
1773 - 1847
Jako pøedstavoval J. Dobrovský nejvýznamnìj�í osobnost

prvního období èeského národního obrození, byl jí v období
druhém J. Jungmann. Základní posun mezi Jungmannem a
Dobrovským (èi jinak, mezi prvním a druhým obdobím obroze-
ní) spoèíval v tom, �e Jungmann a obrozenci shromá�dìní ko-
lem nìho mìli u� plnou dùvìru v mo�nost znovuvzkøí�ení èes-
ké øeèi a literatury, a dále, �e samo èe�ství u� chápali nikoliv
pouze vymezené místopisnì, ale skuteèným u�íváním èeské-
ho jazyka, ètením èeské literatury atd. Tento posun by samo-
zøejmì byl nemo�ný bez pøedchozích zásadních prací Dobrov-
ského. Vedl nicménì k dal�ímu zvý�ení národních aktivit,
k vìt�ímu okruhu tìch, kteøí spoleènì s J. Jungmannem
o novou èeskou národní kulturu usilovali.

Jungmann k tomu pøispíval pøedev�ím jako jazykovìdec. Jeho
pìtisvazkový Slovník èesko-nìmecký, na nìm� se úèastnilo
i nìkolik spolupracovníkù, se stal základním dílem pro jazyko-
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vou zásobu nové èe�tiny a� po souèasnost. Jungmann v nìm
musel napø. øe�it nepøítomnost nìkterých výrazù v jazyce tvor-
bou neologismù nebo odvozováním dal�ích slov od stejného
základu, pøièem� projevil neobyèejný cit pro pøirozeného du-
cha jazyka, který pozdìji chybìl mnoha tzv. �brusièùm�. Slov-
ník èesko-nìmecký vycházel v letech 1834 - 1839, s potøebou
bohat�í jazykové zásoby se v�ak jeho tvùrce setkal i jako pøe-
kladatel (hlavnì Francois R. Chateaubriand 1768 - 1848, Ata-
la; John Milton, 1608 - 1674, Ztracený ráj, pøekládal v�ak i básnì
J. W. Goetha, 1749 - 1832, F. Schillera, 1759 - 1805, Voltaira,
1694 - 1778, z ru�tiny pøelo�il epos z 12. stol. Slovo o pluku
Igorovì, aj.), a v omezené míøe jako autor (sám napsal pouze
nìkolik básní).

Propojenost jazyka a literatury, kterou poci�oval Dobrovský,
byla vlastní i Jungmannovi, proto napsal Historii literatury èes-
ké (1825), kde podal i èlenìní èeské literatury do sedmi obdo-
bí, podobnì jako Dobrovský cenil vysoko tvorbu pozdní rene-
sance, tzv. �zlatý vìk� veleslavínské doby. Znaèný vliv na ob-
rozence jeho èasù mìla studie O klasiènosti v literatuøe vùbec
a zvlá�tì èeské, v duchu klasicismu chápal výraz �klasický� jako
toto�ný s výrazem �dokonalý�.

Významným rysem J. Jungmanna a celého druhého období
obrození bylo i vìt�í obrácení k veøejnosti. Nejen �e zaèal vy-
cházet první èeský vìdecký èasopis Krok, ale sám Jungmann
dbal o �íøení znalostí národního jazyka a literatury i pochopení
pro ni. Zpùsobem blízkým tradièní formì sporu napsal dvì sta-
ti O jazyce èeském, v nich� proti sobì stojí pøívr�enci èeského
a nìmeckého jazyka, hlavnì v�ak vydal pøíruèku Slovesnost
aneb Sbírka pøíkladù s krátkým pouèením o slohu (1820), kte-
rá slou�ila pozdìji jako uèebnice na gymnáziích. Právì svým
zájmem o popularizaci my�lenek obrození pøipravoval J. Jung-
mann pùdu pro jeho tøetí období o nic ménì ne� svou prací
badatelskou.
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MARTIN KABÁTNÍK
? - 1503
Nebyl to ani spisovatel, ani uèenec, nýbr� prostý krejèí, který

dokonce neumìl èíst a psát. Z podnìtu jednoty bratrské v�ak
podnikl v letech 1491 - 1492 pozoruhodnou výpravu Malou Asií
a do Egypta, a po návratu zá�itky z ní nadiktoval. Kniha Cesta
z Èech do Jeruzaléma a Egypta vy�la a� po jeho smrti a je
dodnes zajímavá tím, �e Kabátník se na v�echno díval obyèej-
nýma oèima èeského èlovìka, v�e srovnával s domovem a
posuzoval podle mìøítek, na nì� byl zvyklý. Kabátník se ne-
pou�tí ani do slo�itého nábo�enského uva�ování, ani do histo-
rických souvislostí, jenom vypráví, co vidìl. Tím se dosti li�í od
jiných cestopisù ze 16. stol., vìt�inou �lechtických osobností,
napø. Kry�tofa Haranta a Václava Vratislava z Mitrovic, èi vzdì-
lanìj�ích autorù, napø. Oldøicha Prefáta.

Je to vskutku prosté vyprávìní, zápis toho, s èím se setkal
èlovìk, kterého nikdy ani nenapadlo, �e by se dostal tak dale-
ko od rodné Litomy�le, který ani neznal jazyky zemí, jimi� pro-
cházel, který se jenom díval. Právì to v�ak dává jeho cestopi-
su trvalou svì�est a místy i jakési kouzlo nechtìného.

JOSEF VLASTIMIL KAMARÝT
1797 - 1833
Knìz, obrozenecký básník a sbìratel lidové poezie, patøící

k oné druhé vlnì národního obrození, je� se sna�ila vytváøet
takøka z nièeho opìt èeskou poezii. Kamarýt pod vlivem F. L.
Èelakovského obrátil svou pozornost k èinnosti folkloristické,
sbíral hlavnì písnì nábo�enské (Èeské národní duchovní pís-
nì, 2 sv.; 1831 a 1832), psal do Èeské vèely, Rozmanitostí,
Èechoslava aj.

Vlastní jeho tvorba byla lidovou slovesností dost ovlivnìna
(sbírky Smí�ené básnì, Písnì v národním èeském duchu, Po-
mnìnky; 1822, 1833, 1834), ale zároveò se sna�il do tìchto
básnièek vlo�it cosi svého. Vìt�inou to byla výchovná tenden-
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ce, moralizování, vlastenecký duch. Dnes jsou Kamarýtovy
ver�e podobnì jako básnì Puchmajerovy èi Hnìvkovského
spí�e dokladem upøímného úsilí ne� básnického talentu, ale
platí o nich, co zde je øeèeno právì u Hnìvkovského: Smát se
jim bude jen hlupák.

VÁCLAV KAPLICKÝ
1895 - 1982
Bojoval v první svìtové válce, vstoupil do legií, dostal se do

sporù s jejich velením a byl vìznìn v Gornostaji, po návratu do
Èech pracoval jako redaktor, psal hlavnì do Obrody, Národní
politiky, pozdìji pøedev�ím do levicových èasopisù. Jeho první
velký román, Gornostaj, líèící boj legií i rozpory v nich a vyhra-
nìnì zamìøený proti idealizaci legií, vy�el a� v polovinì tøicá-
tých let, po øadì próz ovlivnìných Kaplického �urnalistikou (Prin-
cezna z Ko�íø, Bomba v parlamentì a dal�ích) a autor v nìm
tvùrèím zpùsobem uplatnil nìkteré rysy literatury faktu. Gor-
nostaj pøedstavoval jeho rozhodující dílo pøedváleèné doby,
i kdy� vzbudil, jak ostatnì Kaplický jistì oèekával, mnoho od-
poru, polemik a nesouhlasu.

Gornostajem se stává tento spisovatel nepominutelný v èes-
ké literatuøe, co do poètu vydaných knih le�í v�ak tì�i�tì jeho
tvorby v dobì pozdìj�í. V okupaèních letech vydává své ro-
mány Pozor, zlý èlovìk! (1941), Je�tì nehømí (1942), Nì�ný
man�el (1943) aj., v nich� se objevuje místy tón humorný, mís-
ty satirický. Publikuje ale také svou prvou velkou historickou
prózu, román Kraj kalicha (1945).

Na nìj navázal øadou rozlehlých historických próz z let pade-
sátých (Ètveráci, �elezná koruna, Smr��, Rekruti, Za�atá pìst).
V tìch sahal nejèastìji k námìtùm selských bouøí, povstání a
odporu proti vrchnosti, v posledním z nich èerpal z událostí r.
1848. �irokým epickým zábìrem a èasto s pou�itím kronikáø-
ských postupù usiloval o zobrazení historické síly mas,
o vyjádøení jejich postavení jako skuteèného nositele dìjin. Li-
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terárnì se zde zøetelnì hlásil k  Jiráskovu pojetí historické be-
letrie, pøièem� v pojetí událostí samotných byl bezpochyby ovliv-
nìn dobovými postoji. Tento vliv do znaèné míry vyva�oval �íøí
pøíbìhù, kresbou postav a jejich osudù, dramatièností svého
tvùrèího stylu. Nicménì pøesto pùsobí po pøedchozím vývoji
èeské historické prózy tyto jeho knihy málo svébytnì.

V r. 1963 v�ak vydal dal�í historickou prózu, která se i dík
filmovému zpracování stala znaèné populární: Kladivo na èa-
rodìjnice. Její úspìch nicménì asi nelze pøipisovat jen filmu.
Kaplický tu toti� po pøedchozích �ilustracích dìjin� dosahuje
skuteènì pùsobivého vyjádøení velkého dramatického støetu,
toto jeho dílo pøesahuje k trvalým otázkám etickým
i mezilidským. V Táborské republice (1969) se sice vrátil ke
svému pøedchozímu pojetí historického románu, v letech se-
dmdesátých se ale jeho literární projev opìt uvolòuje v pró-
zách jako Nalezeno právem, Veliké theatrum, v r. 1980 �ivot
alchymistùv aj.

I tak v�ak zùstává Gornostaj nejbezprostøednìj�í autorovou
tvùrèí výpovìdí. Je to kniha silnì osobnì zaujatá a není tøeba
s ní ve v�em souhlasit. Je to v�ak dílo, v nìm� je autor sám
sebou, a o to asi v literatuøe jde v�dy pøedev�ím.

JIØÍ KARÁSEK ZE LVOVIC
(vl. jm. Antonín Jiøí Karásek)
1871 - 1951
Básník blízký A. Procházkovi a Karlu Hlaváèkovi, jeden

z pøedstavitelù èeské dekadence, tak dùsledný ve svém tvùr-
èím aristokratismu, �e si pro literaturu doplnil jméno �lechtic-
kým predikátem, aèkoliv povoláním byl po�tovní úøedník. Spo-
luzakladatel èasopisu Moderní revue, který byl jakýmsi cent-
rem dekadentù.

Dekadenty si v�ak nemù�eme pøedstavovat v doslovném pøe-
kladu slova jako �úpadkové� autory. �lo vìt�inou o básníky a
prozaiky mající u� dost epigonù ruchovcù a lumírovcù, jakých
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v té dobì bylo tøináct do tuctu. Byli vzdìlaní, mìli evropský pøe-
hled, imponoval jim francouzský symbolismus a napø. autoøi jako
Polák Stanislaw Prybyszewski (1868 - 1927), Anglièan Oscar
Wilde (1854 - 1900) apod., lákaly je pocity marnosti, bezútì�-
nosti, beznadìje, bezpochyby i v reakci na povrchni sladkost a
líbivost èásti poezie star�í generace. Pro nì byla poezie nìèím
jiným, byla výrazem ducha, inspirace, vnuknutí, nemìla usilo-
vat o �iroký ètenáøský ohlas, ale vyjádøit zásadní otázky lidské-
ho bytí, pomíjivost jsoucna, prchavé okam�iky, ducha èehosi
nadosobního a metafyzického.

Odpor k epigonùm mìli dekadenti spoleèný s  buøièi, �li v�ak
na vìc z druhé strany a pøirozenì s men�ím ohlasem, který
je ani pøíli� nezajímal. Své tvùrèí uspokojení hledali sami
v sobì a mezi sebou. To zpùsobilo, �e o èeských dekaden-
tech mù�eme èíst v knihách o literatuøe, ale málokdy se s nimi
setkáme. Na�e �koda. V Karáskových sbírkách vydaných
v letech 1893 a� 1900 (napø. Zazdìná okna, Kniha aristokra-
tická, Písnì tulákovy o �ivotì a smrti), ale i v prózách (Mimo
�ivot ,1890; Gotické du�e,1900; kde se hlásí k odkazu J. Ar-
besa) najdeme obrazy, které nás nenechávají lhostejnými.

Pod jednou podmínkou. �e toto dílo nebudeme èíst jako ob-
rázkový èasopis, ale s upøímnou vùlí nechat se uná�et tu pøed-
stavami, tu pøeludy.

KAREL IV.
1316 - 1378
Èeský král, øímský císaø, syn Jana Lucemburského a Eli�ky

Pøemyslovny, vzdìlaný panovník, za jeho� vlády za�ilo Èeské
království nebývalý rozkvìt. Zakladatel pra�ské univerzity, ne-
chal vybudovat Karlùv most, Nové Mìsto, øadu kostelù a klá�-
terù atd. atd. Karel IV. byl i literárnì èinný, sám sepsal napø.
Legendu o sv. Václavu, sbírku latinských traktátù (Moralitates),
Korunovaèní øád aj.
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Nejvýznamnìj�í jeho dílo je latinský vlastní �ivotopis Vita
Caroli (�ivot Karlùv), v nìm� pí�e o tom, v jak zbídaèelém sta-
vu zemi pøevzal a jak usiloval o její povznesení. Novoèeský
pøeklad Karlových pamìtí dává víc ne� historické publikace na-
hlédnout do povahy, my�lení a �ivotních ideálù této osobnosti
na�ich dìjin, ale také do nìèeho, naè se u korunovaných hlav
obvykle nemyslí: do jeho vnitøních pochyb, námahy a pøeká-
�ek, s nimi� se musel potýkat. A� teprve kdy� si pøeèteme Kar-
lùv vlastní �ivotopis, poznáme, jak velký mu� to byl a jak to
nemìl snadné.

KATOLICKÁ MODERNA
V proudech moderny devadesátých let 19. stol. má vlastní po-

stavení Katolická moderna, v jejím� èele stál básník a knìz Si-
gismund Bou�ka (napø. Legendy, Du�e v pøírodì). Katolická
moderna mìla svùj vlastní manifest Niva (1895) a její program
se postavil proti tradici dosavadní katolicky zamìøené literární
tvorby, která byla pøíli� mravouèná, výchovná, umìlecky nevý-
razná, v próze zøetelnì smìøující k nábo�enskému pouèení,
v poezii pøíznaèná více ver�ováním ne� ver�i.

Katolické modernì �lo o to, aby se nìjak vyrovnala s novými
proudy svìtové literatury i s novými smìry u nás, nepochybnì
na ni pùsobilo, �e napø. ve Francii se alespoò pøechodnì nì-
kteøí významní básníci (napø. Charles Baudelaire èi Paul Ver-
laine) pøimkli ke katolicismu. Katolická moderna vydávala èa-
sopis Nový �ivot (1896 - 1907), její autoøi psali do Obzoru, a
bohosloveckého èasopisu Muzeum a publikovali v revui Hlíd-
ka literární.

Vedle Sigismunda Bou�ky byli jejími nejzajímavìj�ími autory
Xaver Dvoøák (1858 - 1939) a Karel Dostál Lutinov (1871 -
1923), který i redigoval Nový �ivot. Autoøi Katolické moderny
v�ak navazovali výrazovì spí�e na Vrchlického èi lidovou poe-
zii, novost básnictví jejich francouzských vzorù jim byla vzdá-
lena, proto jejich snahy nebyly pøíli� prùkazné. Literárnì výraz-
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nìj�ími osobnostmi byli nepochybnì autoøi, kteøí s Katolickou
modernou pouze sympatizovali, jako napø. O. Bøezina, J. Zeyer,
J. �. Baar. Pøesto v�ak Katolická moderna sehrála dùle�itou
úlohu: zøetelnì se distancovala od star�í, úèelovì pojaté kato-
lické literatury, a pøipravovala tak pùdu mlad�ím autorùm kato-
lického smìru.

KATOLICKÝ SMÌR
Na rozdíl od avantgardy, proletáøské poezie, poetismu, sur-

realismu aj. nemá tvorba katolických autorù prvé poloviny 20.
stol. pevné oznaèení: pøesto�e se mnoho katolicky orientova-
ných spisovatelù hlásilo k  ruralismu, nebo� venkov se jim jevil
jako nejpevnìj�í a nejjistìj�í zázemí víry, není mo�né ruralis-
mus zev�eobecòovat na v�echny katolicky zamìøené autory.
Proto se hovoøí obecnìji o katolickém smìru, pøípadnì
o katolickém proudu. Jeho tvùrèí mo�nosti ov�em konèily ro-
kem 1948, po nìm� byla øada katolických autorù perzekvová-
na nebo pøinejmen�ím pøestali vycházet, pøípadnì si museli
jako J. Èarek a dal�í hledat ideovì neutrální prostor v dìtské
literatuøe.

Po nepøíli� úspì�ném pokusu Katolické moderny zùstal její
zásadní pøínos v tom, �e katolicky zamìøení autoøi hledali nový
zpùsob vyjádøení svého pøesvìdèení, �e bo�í øád na zemi je
silnìj�í ne� nedostatky, kterými je èlovìk ve své povaze obda-
øen, a �e samy lidské slabiny jsou projevem bo�í vùle, �e smy-
sl lidství spoèívá v pøijetí této bo�í vùle a v hledání takových
duchovních hodnot, je� by byly silnìj�í ne� omezenost èlovì-
ka. Zde byl zásadní zvrat nové katolické tvorby proti 19. stol.:
v nìm vìøícím autorùm staèilo pøesvìdèovat ètenáøe, aby pøi-
jali katechetní (katechismus = struèné vylo�ení základních po-
uèek nábo�enství) pravidla víry, nyní �lo právì o hledání této
víry, vnitøní zápas o ni.

Bezpochyby tu pùsobila i zku�enost první svìt. války, i kdy�
jinak ne� napø. u  buøièù nebo avantgardy: zatímco nekatoliètí
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autoøi chápali hrùzy války jako selhání lidské spoleènosti, kato-
liètí spisovatelé si je uvìdomovali pøirozenì také, vidìli v nich
v�ak bo�í zkou�ku èlovìka a v jistém smyslu potvrzení, �e po-
zemský �ivot není koneèným naplnìním lidského bytí.

Nová katolická literatura 20. stol. nalézala potvrzení této my�-
lenky ve dvou rovinách. Jednak právì v prostém, chudém a
dìlném venkovském �ivotì, jeho� urèitá nemìnnost a pravi-
delnost je nejlep�ím provìøením síly èlovìka sná�et svùj zdej-
�í osud pro �ivot vìèný (napø. J. Èarek, J. Èep, F. Køelina),
jednak v samotné nejtì��í zkou�ce èlovìka, jí� je smrt, v tomto
�okam�iku pravdy�. Tato druhá rovina vedla znaènou èást ka-
tolických autorù (napø. J. Deml, J. Durych, K. Schulz, v poezii
zejména J. Zahradníèek) ke zvý�enému zájmu o  baroko,
v nìm� bylo vìdomí smrti poci�ováno v podobných rozmìrech,
ale také k návaznosti na duchovní obrazové pojetí napø. O.
Bøeziny, v próze na J. Zeyera. Nalezneme ov�em katolické
autory, u nich� se oba tyto rysy prostupovaly (napø. V. Renè,
B. Reynek). U øady z nich jsou zøetelné rysy symbolismu èi ex-
presionismu, umo�òující jim, co bylo pro nì nejpodstatnìj�í:
obrazovì bohaté a pùsobivé vyjádøení jejich vnitøního svìta,
zamìøení na duchovní hodnoty èlovìèenství, pøesahující ne-
jen hranice jednotlivce v øádu celého lidstva, ale i hranice po-
zemského �ivota.

Právì toto zamìøení na hodnoty duchovního rázu zpùsobo-
valo, �e ke katolickému smìru mìli pøinejmen�ím v nìkterých
svých sbírkách blízko i autoøi, kteøí k nìmu programovì nepa-
tøili (napø. F. Halas, V. Holan, V. Závada, ale po druhé svìt.
válce i øada autorù mlad�ích). Po r. 1948 byl ov�em katolický
smìr prohlá�en za ideovì scestný, øada jeho autorù byla uvìz-
nìna, jako napø. J. Zahradníèek, jiní nesmìli publikovat, a vliv
tohoto literárního hnutí na dal�í literární skuteènost se projevo-
val jen nepøímo a nepøiznanì, i kdy� napø. u  Holana, Závady
i nìkterých mlad�ích autorù byl patrný.
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V souvislosti s katolickým smìrem nemù�eme v�ak pominout
jeho dva hlavní teoretiky, literárního kritika Bedøicha Fuèíka
(1900 - 1984) a historika Zdeòka Kalistu (1900 - 1982), ani
èasopisy, v nich� autoøi tohoto smìru nalézali neèastìji pro-
stor (Akord, Rozmach, Øád, Listy pro umìní a kritiku, Tvar).
Nemù�eme v�ak pominout ani pùsobení Josefa Floriana (1873
- 1941), støedo�kolského profesora a redaktora Nového �ivota,
èasopisu Katolické moderny, který se od r. 1913 ve svém ro-
di�ti Stará Øí�e (nedaleko Telèe) vìnoval nakladatelské èin-
nosti. Zde, v jeho malém venkovském vydavatelství, vy�lo po-
stupnì 140 knih, 131 sborníkù a øada výtvarných publikací. Flo-
rianovy edice se vyznaèovaly dùrazem na krásnou podobu knihy
a souvisely tìsnì s katolickým smìrem v literatuøe té doby.
I kdy� pøevahu v nich tvoøily práce vzdìlávací a teologické èi
pøeklady katolických autorù francouzských a nìmeckých, vy-
�ly zde vedle star�í èeské slovesnosti také napø. knihy J. Dem-
la, J. Durycha a K. Schulze.

KLASICISMUS
Toto slovo pochází z latinského classicus, kde znamená vy-

nikající, vzorový. Výraz klasicismus se nám pak mù�e ponì-
kud plést s výrazy �klasika�, �klasický�, které ov�em mají pøi
stejném pùvodu jiný význam. Klasická, klasický znamená v�e,
co je ve své oblasti vynikající a vzorem, tak�e mù�eme mluvit
o �klasické èeské literatuøe 19. stol.,� ale klasikou jsou tøeba
i Beatles. Klasicismus a klasicistní èi klasicistický v�ak zname-
ná urèitý umìlecký smìr, který pùsobil v umìní 17. a 18. stol.
nejprve v návaznosti na renesanci jako samostatný proud, poz-
dìji jako smìr soubì�nì s  preromantismem pøijímající my�-
lenky osvícenství.

Do jeho názvu se ov�em ono latinské �classicus� nedostalo
náhodou. Pro klasicismus, který se opíral o víru v lidský ro-
zum, bylo pøíznaèné, �e se hlásil ke starovìkým klasickým vzo-
rùm, ke støízlivému, pøemý�livému øe�ení, k pevným pravidlùm,
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je� se dají rozumem zdùvodnit. Nápadnì je tento rys klasicis-
mu vidìt v architektuøe, která je v�dy pøesná, spolehlivá, vy-
rovnaná a uspoøádaná, vedle napø. baroka mo�ná právì proto
a� strohá. Ale svou obdobu má i ve slovesném umìní, usilují-
cím o tvarovou kázeò, o výrazovou èistotu a jednoduchost. Zde
se vracejí my�lenky øeckého filozofa Aristotela (384 èi 383 -
322 èi 321 pø. Kr.), který stanovil pro umìní pøesný øád, dìlil je
na �vy��í� a �ni��í�, odmítal smì�ování rùzných �ánrù, stylù
apod. Na klasicismus 18. stol. pùsobil také francouzský filozof
René Descartes (1596 - 1650, napø. Rozprava o metodì) a
jeho racionalismus, co� je výraz od latinského slova ratio, zna-
menajícího opìt rozum. Do umìleckých programù literatury
pøevedl my�lenky klasicismu Francouz Nicolas Boileau (1636 -
1711, Umìní básnické), a ve Francii se klasicismus také nejví-
ce prosadil.

Pøedními klasicistickými spisovateli 17. stol. byli dva autoøi
tragédií, Pierre Corneille (1606 - 1684, napø. Cid, Horatius aj.)
a Jean Racine (1639 - 1699, napø. Faidra), a jeden autor ko-
medií, Moliére (vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, 1622 - 1673,
napø. Lakomec, Tartuffe, Mì��ák �lechticem, Misantrop, �kola
pro �eny, Uèené �eny, Zdravý nemocný aj.). Zajímavé je, �e
zatímco Moliére se stále èasto hraje, Corneille a Racine takøka
nikoliv. V tragickém dramatu je pro dne�ního diváka rozumová
strohost asi strohá a� pøíli�, naproti tomu Moliére ji pøes v�ech-
na pravidla klasicismu èasto pøekraèoval. Z dal�ích klasicistic-
kých literátù Francie je stále �ivý La Fontaine (1621 - 1694,
Bajky), z novìj�ího klasicismu, vznikajícího u� pod vlivem osví-
cenství, je bezpochyby nejvýznamnìj�ím pøedstavitelem filo-
zof a spisovatel Voltaire (vl. jm. Francois-Marie Arouet, 1694 -
1778, Candide aj.), vedle nìho dramatik Pierre Beaumarchais
(1732 - 1799, napø. Lazebník sevillský, Figarova svatba).

O klasicismu, pøesnìji øeèeno �výmarském klasicismu�, se
v�ak také hovoøí v souvislosti se zralou tvorbou nìmeckých
autorù J. W. Goetha (1749 - 1832), F. Schillera (1759 - 1805),
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G. Lessinga (1721 - 1781). Tito tvùrci (viz preromantismus),
kteøí zaèínali s my�lenkami hnutí �Sturm und Drang� (Bouøe a
vzdor), dosáhli ve svých vrcholných dílech (napø. Goethe
v Ifigénii na Tauridì èi ve Faustovi, Schiller v  trilogii Wallen-
stein aj.) èistého výrazu, který je zároveò klasický a zároveò
klasicistický. V ruské literatuøe klasicismus ovlivnil Michaila V.
Lomonosova (1711 - 1765).

Na èeskou literaturu pùsobil klasicismus v dobì národního
obrození, napø. na P. J. �afaøíka a V. Tháma, jeho zastáncem
byl v�ak i  J. Jungmann, �. Hnìvkovský, J. Puchmajer a J.
Kollár.

ANTONÍN KLÁ�TERSKÝ
1866 - 1938
Pøipomínáme si jej jako jednoho z nejznámìj�ích epigonù J.

Vrchlického, autora bezpoètu básnických sbírek, jejich� názvy
není tøeba uvádìt, ale i nìkolika ver�ovaných kní�ek pro dìti.
Klá�terský je pøímo vzorovým pøíkladem autora, který si
s literární èinností nedìlal moc tvùrèích starostí. V ka�dém pøí-
padì mìl literaturu rád, byl jí oddaný, staral se o literární spo-
lek Svatobor, úèastnil se zalo�ení spisovatelského spolku Máj
atd. atd., ale ve svých vlastních knihách nijak nevynikl. Celkem
snadno pochopil zpùsob, jím� pí�e poezii Vrchlický èi Sládek,
a øídil se jejich vzorem, který rozmìlòoval, sentimentalizoval,
ve vlastních básních opakoval, co øekli jiní pøed ním lépe. Stal
se tak na pøelomu století témìø symbolem toho, co nesná�eli
na jedné stranì dekadenti, na druhé buøièi. Tzn. symbolem pla-
ného ver�ování bez vlastního umìleckého smyslu. Staèí si pøe-
èíst pár jeho básnièek, a pocítíme to sami. (Na tomto CD na-
jdete sbírku Sonety tiché pohody)

Nic v�ak není tak jednoduché. Klá�terský mìl své skuteèné
literární zásluhy jako pøekladatel, zejména anglické a dokonce
i americké (u nás do této doby takøka neznámé) poezie, do-
konèil pøeklad celého Shakespeara, s ním� zaèal J. V. Sládek.
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VÁCLAV KLIMENT KLICPERA
1792 - 1859
Profesor na gymnáziu v Hradci Králové (kde uèil i  J. K. Tyla),

potom v Praze, jeho �áci byli napø. V.Hálek, J. Neruda, J. V.
Friè, G. Pfleger-Moravský, A. V. �milovský aj. Psal vlastenec-
ké ver�e, deklamovánky apod., také vlastenecké povídky se
vzru�ujícím dìjem, jakoby navazující na tradici rytíøské povíd-
ky, èasto v�ak pøedcházející romantismus (Toèník). Ale pod-
stata jeho díla je jinde.

Bez pøehánìní se dá øíct, �e Klicpera stál u zrodu èeského
divadla v druhé fázi obrození, je�tì pøed J. K. Tylem a dal�ími.
Tylova osobnost pozdìji Klicperùv význam zastínila, jak to bývá,
Tyl se prostì stal �reprezentantem� a Klicpera jaksi ustoupil do
pozadí. Jeho doba ho cenila bezpochyby vý�e, ne� kolik se
o nìm ví dnes.

Pøitom nejlep�í Klicperovy komediální hry (Divotvorný klobouk,
1821; Rohovín Ètverrohý, 1830; Ka�dý nìco pro vlast, 1835)
se v�ak objevují na jevi�tích stále a stále s diváckým úspì-
chem. Byl v nich asi ��astnìj�í ne� v hrách historických, v  dra-
matech (Sobìslav, Blaník, Boleslav), v nich� splácel svou daò
snaze vylíèit národní minulost co nejbarvitìji. Ani zde se v�ak
nebrání komediálním prvkùm, a hlavnì je vlastnì prvním èes-
kým dramatikem, který dovede hru vystavìt, jak svìdèí zvlá��
zøetelnì Hadrián z Øímsù (1843). Ostatnì: E. F. Burian prove-
dl ve svém �Déèku� adaptaci Klicperovy hry Ka�dý nìco pro
vlast a jeden z nejznámìj�ích moderních èeských skladatelù
Bohuslav Martinù (1890 - 1951) pou�il jeho hry Veselohra na
mostì jako libreta pro svou stejnojmennou operu.

BENJAMIN KLIÈKA
1897 - 1943
Lékaø, pøítel V. Vanèury, zaèínal r. 1921 jako básník, ale hned

po prvé sbírce se vìnoval próze. Zpoèátku byly jeho povídky
(Vzpoura nosièù, Pestré osmero) ladìny spí�e lyricky, Klièka
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se pøedstavoval jako autor lidské intimity, dojmù a nálad. Od
sklonku dvacátých let v�ak u nìho pøevládá cosi, co bychom
mohli pøibli�nì nazvat pohledem od postav k jejich prostøedí.
Jednotlivé osudy dostávají �ir�í spoleèenský rámec (a tím i svým
zpùsobem vysvìtlení), jsou vsazovány do souvislostí, pøièem�
autor uplatòuje i postupy psychologické prózy.

Je to patrné u� v dìjovì i výrazovì pozoruhodném románu
Divo�ka Jaja (1925), kde se u Klièky také poprvé objevuje sty-
listický vliv Vanèurùv, je�tì zøetelnìji potom v povídkách Pest-
ré osmero a v trilogii Generace (Jaro generace, 1928; Jedova-
tý nù�, 1932; Na vinici Pánì, 1938), v ní� se autor vyrovnává
s obdobím po první svìt. válce a s tehdej�ími celoevropskými
my�lenkovými zmatky, nepøímo umo�òujícími nástup fa�ismu.
Generací se dostáváme k autorovì tvorbì let tøicátých. Z této
doby je v popøedí jeho román Ejhle obèan!(1934), reagující na
hospodáøskou krizi, a vskutku vrcholným autorovým dílem je
román Do posledního dechu (1936), pøíbìh smrtelnì nemoc-
ného èlovìka, který se nechce své chorobì vzdát. Oba tyto
romány v sobì nesou sociální hledisko své doby, pùsobící dnes
ponìkud odta�itì, ale i v nich stojí v popøedí lidské osudy.

V Klièkovì tvorbì je pravdìpodobnì nejbarvitìj�í a pro sou-
èasného ètenáøe nejvdìènìj�í román Divo�ka Jaja, pøíbìh mla-
dé èerno�ky, která se po válce dostává do Paøí�e a vyrovnává
se s evropskou civilizací. Nebo, z jejího hlediska, spí�e �civili-
zací� v uvozovkách. V souèasné dobì, kdy se tolik hovoøí
o tøetím svìtì, globalizaci atd., dostává tato Klièkova próza po-
zoruhodný ráz jasnozøivosti a urèitì nezestárla.

LADISLAV KLÍMA
1878 - 1928
Jedna z nejpozoruhodnìj�ích, ale také nejslo�itìj�ích osob-

ností èeské kultury z období kolem první svìt. války. Jako mla-
dík opustil gymnaziální studia a �ivil se pøíle�itostnì. Obèas
nìco napsal (do Tribuny, Èeského slova, Práva lidu, Filozofic-
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kého ruchu, Pramenu, Tvorby), obèas na�el pøechodné zamìst-
nání (øidiè, hlídaè). Ve�kerý jeho zájem se v�ak soustøedil
k filozofii, v ní� na nìho pùsobil Arthur Schopenhauer (1788-
1860, napø. Svìt jako pøedstava) a Friedrich Nietzsche (1844-
1900), od jejich my�lenek se dopracoval k naprosté �ivotní skep-
si, k popøení mo�ností poznání, jistot a jakéhokoliv øádu �ivota.

Na rozdíl od jiných filozofù, kteøí podobné my�lenky jen hlá-
sali v pohodlí svých vysoko�kolských pracoven, Klíma je vzal
za své a opravdu podle nich �il. Pøijímal svou èasto a� bezhra-
niènou chudobu, opu�tìnost, samotu, a byl pøesvìdèen, �e jen
v takovýchto podmínkách èlovìk, nezatí�ený jakýmkoliv balas-
tem, mù�e uvolnit své duchovní mo�nosti, proto�e jinak se jak-
si sám �vyplýtvá� na shánìní penìz, kariéry, spoleèenského
postavení atd.atd.

Literárnì tvoøil (myslíme nyní beletrii, nikoliv jeho filozofické
stati a úvahy) Klíma málo. Próza pro nìho byla pøedev�ím èím-
si, do èeho promítl svou filozofii, obvykle s notnou dávkou sar-
kasmu, ironie, absurdity. I pøímo výsmìchu. Jeho prózy Soud
bo�í a Utrpení kní�ete Sternenhocha ze sklonku dvacátých let
(obì vy�ly v roce autorovy smrti) jsou v�ak pøíkladem ducha,
který se nezastavil v pùli cesty.

KAREL KLOSTERMANN
1843 - 1923
Autor venkovské prózy, námìtovì èerpající prakticky výhradnì

ze �umavy. Obèanským povoláním byl redaktorem ve Vídni a
v Praze, profesorem na nìm. reálce v Plzni. Proto�e se narodil
ve Vídni, kde pùvodnì �il a studoval lékaøství, není divu, �e
psát zaèínal nìmecky. To se v�ak týkalo jen jeho prvé povíd-
kové knihy. U� svùj románový debut V ráji �umavském vydal
na poèátku devadesátých let èesky, a mo�no øíct, �e jím pøed-
urèil celou svou dal�í tvorbu.

K. Klostermann je autor, který se dokonale �na�el� v pomìr-
nì úzce vymezeném prostoru, jeho� se dr�el celý �ivot a



157

z nìho� neuhýbal. To mu umo�nilo jít do hloubky. Od prvého
svého èesky psaného románu V ráji �umavském (1893), o rok
pozdìji vydaném románu Ze svìta lesních samot (1894) a
povídek V srdci �umavských hvozdù (1896) zùstal �umavì
vìrný i v celé øadì povídkových souborù nebo vìt�ích próz
psaných od poèátku 20. století (napø. Po�umavské rapsodie,
1909; Urvané listy, 1908; Ze �umavského Podlesí, 1908; ro-
mán Mlhy na blatech 1909, co� jsou jen pøíklady jeho knih
nejznámìj�ích) a jen zcela výjimeènì se pøi hledání svých
námìtù obrátil jinam. Líèí pøedev�ím pøírodu, ale i v�ední �i-
vot venkovanù svého kraje, jemu� je hluboce oddán. Nevyhý-
bá se pøitom ani motivùm sociálním, chudobì, vedoucí èasto
k vystìhovalectví, ani otázce národnostní, sou�ití Èechù
s Nìmci. Jeho obraz pøírody je vyvá�ený s kresbou postav a
jejich osudù. Dobu daleko pozdìj�í pøedjímá tím, �e pøíroda
pro nìho není jen prostøedím, v nìm� se cosi �odehrává�, ale
èímsi, co k èlovìku neoddìlitelnì patøí, èeho je tøeba si vá�it,
co je tøeba chránit a k èemu je tøeba mít vztah.

Klostermannova námìtová vyhranìnost mu dává v na�í lite-
ratuøe zvlá�tní postavení. Je to prozaik, kterého prostì budou
v�dy rádi èíst ti, které láká jeho tematika, kteøí mají nìjaký vztah
k �umavì, je� tohle v�e zajímá. Ostatní kolem jeho díla pøe-
jdou mlèky. Klostermann v�ak není autor pouze èi vyhranìnì
regionální. Jeho líèení pøírody patøí v na�í literatuøe k vrcholným
a mù�e zaujmout i toho, kdo na �umavì není zrovna doma.

JOSEF KNAP
1900 - 1973
Po studiu filozofie byl pracovníkem Národního muzea, za

okupace totálnì nasazen, v letech 1951 - 1955 protiprávnì jako
jeden z vùdèích pøedstavitelù ruralismu uvìznìn, od r. 1956
pracoval v Památníku národního písemnictví. Publikoval mezi
obìma válkami v Ruchu, Cestì, Hostu, Rozhledech, Brázdì
aj., redigoval èasopis Sever a východ, vìnoval se i literární kri-
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tice (napø. Alej srdcí) a dìjinám divadla (napø. Umìlcové na
pouti z r. 1961). Redigoval také sborník Básníci selství (1932),
do nìho� pøispìli pøední ruralisté, napø. J. Èarek, J. Èep, F.
Køelina, A. C. Nor aj.

Ve svých raných prózách byl ovlivnìn �rámkovou citovostí,
brzy se v�ak programovì pøiklonil k ruralismu nejen ve vlastní
tvorbì, nýbr� i teoretickými úvahami (napø. kni�ní prací Litera-
tura èeské pùdy z r. 1939). Jeho nejznámìj�í romány
z dvacátých a tøicátých let (Ztracené jaro, 1922; Réva na zdi,
1926; Mu�i a hory, 1928; Cizinec, 1934; Puszta, 1937) a
z let ètyøicátých (Dívèí hlas, 1940), ale i povídkové soubory (Pí-
seò na samotì, Zaváté �lépìje, Polní kytice aj.) zdùrazòují zá-
kladní ruralistické my�lenky. Je to návrat k pùdì, hledání �ivot-
ních jistot v trvalých tradicích venkova. Knap byl v tìchto svých
postojích z èeských ruralistù snad nejdùslednìj�í, a� jednostran-
ný. Jeho pøíbìhy jsou vìt�inou bolestné, èasto tragické, plné
lidských vá�ní, které mnohdy èi takøka v�dy �patnì konèí. Mo�ná
�e na nìho mìla v tomto smìru jistý vliv i severská literatura (o
ní� napsal nìkolik studií) svou známou pochmurností.

Dramatiènost, �ivotní osudovost, ale i mezilidské napìtí jsou
pøíznaèné pro dva jeho romány, které do jisté míry opou�tìjí
pøedem dané ruralistické základy a dobírají se �ir�ích pohledù
na lidské bytí. Je to Vysoké jarní nebe (1932), zalo�ené na
rozporu mu�e a �eny a odhalující hlub�í povahové rysy èlovì-
ka, dále s odstupem víc ne� deseti let Vìno (1944), kde obraz
venkovského �ivota pøerùstá opìt v podstatnìj�í pohled na
obecné stránky lidských pro�itkù skuteènosti.

Po r. l948 let patøili ruralisté k té sféøe prózy, která se ideovì
�nenosila�. Jejich lpìní na tematice venkova bylo spojováno
s nìkdej�í agrární stranou a ruralisté byli vidìni jako nepøátelé
re�imu. Doplatil na to i Josef Knap, jen� mohl svùj dal�í román
Vzdálená zemì vydat a� r. 1969. Pozoruhodné v�ak je, �e prá-
vì v tomto svém díle (vedle povídek Èas kopøiv, 1970) opou�tí
nìkdej�í ruralistický postoj, v té dobì ostatnì u� pøe�ilý, a roz-
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hodující pro nìho je vlastnì vnitøní konflikt èlovìka �sama se
sebou�.

Mo�ná, �e právì Vzdálená zemì by mìla být pouèná pro ná�
pøístup k tomuto autorovi vùbec. Dnes by asi mìl být èten niko-
liv jako hlasatel nìjakého programu, nýbr� jednodu�e jako vy-
hranìný prozaik, jen� se dovedl ponoøit do lidských osudù.

VÁCLAV FRANTI�EK KOCMÁNEK
(také Kozmanecius, Kozmanides)
1607 - 1679
Bakaláø pra�ské univerzity, kantor, uèil ve vých. Èechách,

pak pùsobil v Praze. Po Bílé hoøe neemigroval, pøestoupil na
katolictví a patøil k tìm nemnoha, kteøí v dobì baroka psali èesky
ver�e i divadelní hry. Aèkoliv Kocmánek napsal øadu básní
(napø. Naøíkání a pláè sprostých a ubohých sedlákùv èeských),
koled, písní i historických skládání o tøicetileté válce apod.,
smysl jeho tvorby byl právì v tìchto hrách. Vedle hry o narození
Pánì to byly pøedev�ím takové, jim� se øíká interludia a jich�
se od tohoto autora dochovalo sedm. Nebyly to ani hry
v dne�ním slova smyslu, jen krátké komedie èi spí�e komedi-
ální výstupy, fra�ky urèené nejprost�ím divákùm pøi rùzných
venkovských slavnostech, posvíceních apod. Tomu odpovída-
la i jednoduchá témata interludií, jejich pøímoèaré, èasto ob-
hroublé vyjadøování.

�lo o drobné scénky z ka�dodenního �ivota, situaènì pøehna-
né a vyhranìné. Dne�ní ètenáø v�ak z Kocmánka pozná, èím
se tehdy bavil tzv. �obyèejný� lid na venkovì, pro nìho� interlu-
dia byla povìt�inì jediným setkáním s nenábo�enskou sloves-
ností.

JAN KOLLÁR
1793 - 1852
Evangelický knìz pùvodem ze Slovenska, dva roky �il v Jenì,

potom v Praze a v Pe�ti (Budape�ti). V Maïarsku (tehdy se
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øíkalo v Uhrách, k nim� patøila ov�em i tzv. horní zemì, tj. Slo-
vensko) pùsobil také jako sbìratel slovenských národních pís-
ní (svazek Národnié zpievanky aneb Písnì svìtské Slovákù
v Uhrách), od r. 1849 byl profesorem na vídeòské univerzitì.
Hodnì cestoval a vìnoval se studiu slovanských dìjin.

Jeho nad�ení pro Slovanstvo vùbec se promítlo do jediné
Kollárovy knihy, Slávy dcery, velice obsáhlého díla, majícího
kromì úvodního Pøedzpìvu nìkolik �zpìvù� (I. Sála, II. Labe,
Rýn, Vltava, III. Dunaj, k nim pozdìji autor pøipojil IV. Lethe a
Acheron).

Slávy dcera vy�la v druhém období národního obrození, byla
jím poznamenána a zároveò sama toto období poznamenala.
Kollár psal své dílo kromì pøedzpìvu formou sonetù, tedy bás-
nickým tvarem pomìrnì nároèným, vy�adujícím znaèné zvlád-
nutí jazykového materiálu. Celá básnická skladba byla nesena
právì snahou dokázat, �e v èe�tinì lze u� i tak objemné bás-
nické dílo napsat. Naopak zpìt na obrození Kollár pùsobil svou
zdùraznìnou slovanskou my�lenkou. Je tøeba øíct, �e nìkdy
a� idealizovanou, pøehnanou, ale v zásadì vyjadøující vztah
jedince k národu, národa k lidstvu a naopak. Slávy dcera se
tak stala v èeské obrozenecké poezii monumentálním èinem.
Poprvé vy�la r. 1824, v dobì, kdy jiní autoøi teprve nesmìle
zkou�eli malé kní�eèky ver�ù a ve vìt�í skladbì se projevil
zatím pouze M. Zdirad Polák svou Vzne�eností pøírody. Kollár
v�ak vydal dílo znaèného rozsahu, kdy� ne celoevropského
významu, tedy pøinejmen�ím rozmìru.

Tak velké dílo, navíc tak vyhranìnì dobovì zamìøené svými
my�lenkami, pøineslo v�ak s sebou zvlá�tní vedlej�í dùsledky,
které samozøejmì Kollára v nejmen�ím nenapadly. Po celou
druhou polovinu 19. stol. i na nìjaký èas pozdìji se stala Slávy
dcera povinnou �kolní èetbou a gymnazisté nad ní skøípìli zuby,
opravdu od nich vy�adovala hodnì trpìlivosti. Vìt�inou proto
jen biflovali její obsah, co� jim zpùsobovalo v hlavách zmatek
a vùèi autorovi ne právì nad�ený obdiv, i kdy� jeho èin tenkrát
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v roce 1824 obdivuhodný byl. Dnes u� tato skladba povinnou
èetbou není, tak�e si z ní mù�eme nìjaký zpìv nebo tu èi tam
nìkterý sonet pøeèíst podle vlastního výbìru.

KOMEDIE
Podle obvyklého èlenìní má drama dva základní �ánry, ko-

medii (veselohru, co� je èeský výraz, který se u�ívá) a tragédii
(truchlohru, co� je èeský výraz, který se neu�ívá).

Jednoznaènost tohoto rozdìlení byla jasná ve starovìkém
Øecku, kde byli významnými autory komedií napø. Aristofanes
(445 - 385 a� 6 pø. Kr., �áby, Ptáci, Lysistrate aj.) èi mlad�í
Menandros (342 - 292 pø. Kr., také je uvádìno 342 - 293, 342 -
291; Dyskolos èi Takový protiva, Ostøíhaná), ale u� v øímském
divadelnictví se v�e trochu komplikovalo tím, �e vedle �èisté�
komedie (jaké psal napø. Publius Terentius Afer, známý i jen
jako Terentius, 185 - 159 pø. Kr., Tchynì, Kle�tìnec) vznikala
tragikomedie, která spojovala prvky tragièna i komièna (psal ji
napø. vedle komedií Titus Maccius Plautus, 254 - 184 pø. Kr.,
Chlubivý voják, Komedie o stra�idle, Li�ák Pseudolus aj.): buï
komická hra mìla tragické vyústìní, nebo vá�ný dìj konèil ko-
mediálnì. Pùvodní starovìká komedie byla satirická a její hu-
mor byl pøímoèarý, hrála se o rùzných slavnostech a její dìj
pøipomínal fra�ku, která ostatnì také do oblasti komedie patøí.

Rozvoj dramatické literatury v komplikaci pokraèoval je�tì dál
tím, jak �èistá� komedie mìla èasto vá�ný významový podtext,
který si divák mohl uvìdomit a nemusel, jak mu bylo libo. To se
projevovalo u� v komediích Williama Shakespeara (1564 - 1616,
napø. Komedie plná omylù, Mnoho povyku pro nic, Zkrocení
zlé �eny) a u klasika francouzské komedie Moliéra (vl. jm. Jean-
Baptiste Poquelin, 1622 - 1673). Mnohé jeho hry, napø. Lako-
mec èi Mì��ák �lechticem, jsou samozøejmì veselé, ale kdy�
se domyslí, jsou vlastnì smutné, nemluvì o takovém Tartuffo-
vi. Toté� platí o jedné z nejslavnìj�ích (asi úplnì nejslavnìj�í)
ruské komedii, høe Nikolaje V. Gogola (1809 - 1852) Revizor,
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nebo o komediích, které psal Anglièan Oscar Wilde (1854 -
1900, Jak je dùle�ité míti Filipa, dále Ideální man�el, Bezvý-
znamná �ena, Vìjíø lady Windermerové), nebo také Anglièan
George Bernard Shaw (1856 - 1950, nejznámìj�í je Pygmali-
on, dále napø. Svatá Jana, �ivnost paní Warrenové), nebo o zná-
mé høe Bertolda Brechta (1898 - 1956) �ebrácká opera. A to
u� ani nemluvíme o hrách takových autorù, jako byl Francouz
Alfred Jarry (1873 - 1907, Ubu králem, také pøekládáno Král
Ubu) nebo o komediálních prvcích absurdního divadla.

Naproti tomu italský komediální klasik Carlo Goldoni (1707 -
1793, napø. Sluha dvou pánù, Poprask na lagunì, celkem v�ak
napsal více ne� 250 her!) nás nenechá na pochybách: jeho
komedie jsou také satirickým výsmìchem, ale ka�dému je jas-
né, �e jde o zábavu, v ní� je legrace to hlavní a v ní� nechybí
ani kopance a rùzné jiné �ertíky, které známe napø. z nìmých
grotesek. Ta pravá komedie je tak trochu lehèího ra�ení, od
diváka nechce pøíli�, slou�í trochu jako ventil. Proto je mnohdy
ve srovnání s tragédií podceòována, vá�né umìní se v�dy tì-
�ilo vìt�í vá�nosti. Ale napsat dobrou komedii je mo�ná tì��í
ne� napsat truchlohru, v ní� to jen duní prázdnými slovy a ges-
ty, komedie musí mít spád, �ivost, pohyb, smysl pro slovní vtip.
Z podrobnìj�ího èlenìní komedií tu byla øeè o  fra�ce, zvlá�tní
oblast tvoøí tzv. crazy (bláznivá komedie), plná neèekaných
zvratù, a vaudeville, veselohra se zpìvy a èasto i tanci, èi tzv.
konverzaèní komedie, v ní� se toho moc nedìje a v�echno se
jen odmluví, na ni dost navazují nìkteré dne�ní televizní sitko-
my (tj. situaèní komedie).

V èeské dramatické tvorbì psal komedie u� V. K. Klicpera a
jejich smysl jako lidového divadla dokonale pochopil J. K. Tyl.
Z pozdìj�ích autorù psali komedie (nepoèítáme-li nyní fra�ky
a interludia star�í literatury) napø. E. Bozdìch, V. �tech, je�tì
pozdìji a s vy��ími umìleckými nároky F. Langer, ale také V.
Vanèura a V. Nezval (Manon Lescaut). Autory naprosto své-
bytných komediálních her, které nelze zaøadit do �ádné ��á-
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nrové� �katulky beze zbytku, byli J. Voskovec a J. Werich. Asi
bychom mìli èistì na okraj pøipojit, �e v meziváleèných letech
u nás vznikaly èasto dodnes divácky kromobyèejnì úspì�né
komediální filmy (s Vlastou Burianem, Oldøichem Novým, Hugo
Hassem, V + W aj.).

JAN ÁMOS KOMENSKÝ
1592 - 1670
Pedagog, filozof a nábo�enský myslitel, který dosáhl celo-

svìtové proslulosti. Studoval na protestantských univerzitách
v Nìmecku, po návratu uèil na �kole jednoty bratrské v Pøerovì
a pak ve Fulneku. Po bìlohorské bitvì musel odejít do exilu, �il
nejprve v Le�nì v Polsku, kde mu zemøela jeho druhá man�el-
ka a kde pøi po�áru pøi�el o tøicet let shroma�ïované podklady
pro slovník èeského jazyka. Z Le�na na del�í èas odcestoval
do Anglie, �védska a Uher (Maïarska), ale opìt se tam vrátil.
Pøi svém pobytu ve �védsku hájil zájmy èeských pobìlohor-
ských emigrantù, marnì usiloval o to, aby smìli zpìt do vlasti.
Teprve v r. 1656 pøesídlil do Amsterodamu v Holandsku, kde
�il a� do své smrti.

Komenského dílo je rozsáhlé a zasahuje do nìkolika oblas-
tí. Nejznámìj�í je jako pedagog svými latinsky psanými spisy
Janua linguarum reserata (Dveøe jazykù otevøené, 1631),
Orbis sensualium pictus (Svìt v obrazech, 1658), Schola lu-
dus (�kola na jevi�ti, 1654), Didactica magna (Velká didakti-
ka, 1657) a ètyødílným souborem Opera didactica omnia (Se-
brané spisy vychovatelské). K nim se pojí práce drobnìj�í,
napø. Informatorium �koly mateøské (pro rodièe a chùvy, tedy
nikoliv mateøskou �kolu v dne�ním smyslu) a celá øada dal-
�ích. Komenský se otázkami výchovy a vzdìlávání zabýval
u� v Pøerovì a Fulneku, soustavnì dál pøi svém pobytu
v Uhrách (v Blatném Potoce, maï. Sarospatak), kde byl po
dva roky pøímo povìøen zavedením zmìn ve �kolství. Své
práce z tohoto období zaøadil pozdìji do sebraných spisù Ope-
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ra didactica omnia (Sebrané spisy vychovatelské, 1657), u�
v Blatném Potoce v�ak vypracoval pojednání Schola panso-
phica (�kola v�evìdná, o jeho pojetí v�evìdy viz dále).

Pro Komenského pøínos pedagogice je podstatných hned
nìkolik jeho zásad. Patøí mezi nì, �e raný dìtský vìk (u� mezi
druhým a ètvrtým rokem) je pro dal�í vývoj nejdùle�itìj�í, tedy
poznatek, k nìmu� psychologie do�la a� daleko po nìm a kte-
rý má význam pøímo klíèový. Dal�í zásadou Komenského bylo,
�e v �ákovi je tøeba nejprve projevit o uèení zájem, �e nemá
být jenom �pøedmìtem� vzdìlávání, ale má mu být dána pøíle-
�itost uplatnit pøirozenou touhu po poznání, která je v ka�dém
èlovìku skryta. Koneènì pak jeho zásadou tøetí bylo, �e uèivo
nemá být podáváno nezá�ivnì, nudnì, ale co nejzajímavìji
(��kola hrou�) a �e �ák má mít mo�nost sám se ve �kole proje-
vit. Tyto Komenského vzdìlávací zásady nám asi pøipadají tak-
øka samozøejmé. V tehdej�í dobì, kdy se �ák jenom uèil na-
zpamì� a nikoho nezajímalo, zda uèivu rozumí, byly v�ak na-
tolik revoluèní, �e trvalo velmi dlouho, ne� se v�ily. Mnozí pe-
dagogové i �áci ostatnì soudí, �e se doopravdy nev�ily do-
dnes.

Svìtový význam Komenského jako pedagoga neprávem pøe-
krývá u mnoha lidí jeho význam nábo�enského myslitele, patr-
ný napø. v díle Centrum securitatis (Støed bezpeènosti, èesky
èastìji Hlubina bezpeènosti), vydaném u� v Le�nì r. 1633, a
také jeho význam filozofa. Komenský usiloval o sjednocení lid-
ského poznání v souhrnu pansofie, �v�evìdy�, pansofie pro
nìho v�ak nebyla jen souborem poznání, ale i zdrojem nápra-
vy chyb èlovìka.

K takovému pojetí smìøovaly mj. spisy Pansophiae prodro-
mus (Pøedchùdce v�evìdy, 1639), Pansophiae diatypolis (Plán
v�evìdy). V Anglii napsaném díle Via lucis (Cesta svìtla, 1668)
vyslovil my�lenku, �e poznání je �svìtlem�, vedoucím lidstvo
k lep�ímu �ivotu. To mù�e budit dojem, �e Komenský, sám
hluboce vìøící èlovìk (byl nejen knìzem, ale i biskupem jed-
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noty bratrské), pøekraèuje nábo�enské hranice k racionalismu,
ke zdùraznìní rozumu. Jinými slovy, �e aèkoliv za myslitele,
který mìl na nìho nejvìt�í vliv, je pokládán vedle nìkolika
dal�ích zejména Mikulá� Kusánský (Nicolaus Cusanus, 1401-
1464), �ádající v duchu renesance studium pøírody a jejích
zákonù, uva�uje Komenský v mnohém blízce svému francouz-
skému souèasníkovi Descartovi (1596 - 1650, napø. Rozpra-
va o metodì). Právì Descartes mu v�ak vyèítal, �e vìdu pod-
øizuje nábo�enství.

Jenom�e pro Komenského mezi vírou v Boha a poznáním
nebyl rozpor. Rozum a schopnost poznávat chápal jako nìco,
èím je èlovìk vybaven od Boha, a èeho by tedy mìl u�ívat
k prospìchu lidstva, které samo je dílem bo�ím. Souhrnnì své
my�lenky pansofismu vyjádøil v díle De rerum humanarum
emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravì
vìcí lidských, èasto bývá u�íván zkrácený název De rerum hu-
manarum, v èe�tinì Obecná porada èi jen Porada), které za-
hájil r. 1644, ale zùstalo nedokonèeno, z nìho� vycházely jen
nìkteré èásti a dal�í byly objeveny a� dlouho po jeho smrti,
dokonce a� ve 20. století.

Z èesky psaných dìl Komenského se vedle krat�ích textù,
jako je Retuòk, Listové do nebe, K�aft umírající matky jednoty
bratrské èi Truchlivý dochoval Labyrint svìta a Ráj srdce. Ko-
menský v nìm vystupuje jako poutník, který jde svìtem, shle-
dává v nìm dobré i �patné, pátrá po jeho smyslu i po tom, jak
on sám v nìm má �ít. Poutník má své prùvodce, poznává �ivot
rùzných lidí a stavù, pro�ívá pochybnosti i jistoty, z nich� závì-
reènou a nejpevnìj�í mu skýtá víra v Boha.

Kdy� dnes, témìø ètyøi století po vzniku Labyrintu (1623) ète-
me toto dílo, psané navíc s velkou barvitostí a se znaèným osob-
ním zaujetím, uvìdomíme si, �e jeho autor si kladl otázky, kte-
ré se, tøeba v jiné podobì a s jiným vyznìním, vracejí v literatuøe
stále. A nejen v literatuøe.
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KOMERÈNÍ LITERATURA
Znamená literaturu usilující o úspì�nost nikoliv umìleckou,

ale obchodní. Aèkoliv jde o nový termín, otázka komerènosti
hrála v literatuøe nebo alespoò v její znaèné èásti v�dy svou
úlohu, nebo� zejména pro nakladatele, knihkupce atd. byla od
vynálezu knihtisku v r. 1445 v�dy zbo�ím. Tento rys nikoliv sa-
motné literární tvorby, ale spí�e tr�ního uplatnìní knihy se èa-
sem zesiloval, jak rostly náklady obchodnì úspì�ných dìl, pøe-
klady apod., zejména pak ve 20. stol., kdy se ujalo sestavování
�ebøíèkù bestselerù nikoliv podle umìlecké hodnoty, nýbr� podle
poètu prodaných výtiskù. Na komerènost literatury mìl velký
vliv i film a pozdìji televize, proto�e jen komerènì úspì�né dílo
mohlo být zfilmováno a naopak film èi televizní zpracování ob-
vykle vedly k novému vydání.

V tìchto souvislostech ov�em nemù�eme jednodu�e ztoto�-
òovat �komerèní úspìch� a komerèní literaturu. Komerèní
úspìch mù�e mít a èasto má i dílo umìlecky svébytné, jeho�
výpovìï z toho èi jiného dùvodu oslovila velký poèet ètenáøù,
ani� by o její tvùrèí novosti a hodnotì bylo pochyb. V na�í me-
ziváleèné literatuøe tomu tak bylo napø. u knih K. Èapka, K.
Poláèka, J. Ha�ka aj. Pøirozenì stále nová a nová vydání mìla
a mají díla B. Nìmcové, J. Nerudy, Máchùv Máj aj., pøesto�e,
stejnì pøirozenì, autorùm to u� �ádný obchodní zisk nepøiná-
�í. Naproti tomu (jak je patrné u� z prvé vìty pøedchozího od-
stavce) komerèní literatura je taková, která je pøedem na ob-
chodní úspìch vypoèítaná a s tímto zámìrem psaná. Napø. zná-
mý soudobý americký autor bestselerù A. Hailey (nar. 1920;
Leti�tì, Nemocnice, Kola aj.) má prý spoèítáno, jakých poètù
výtiskù musí celosvìtovì dosáhnout, aby se mu vyplatily dlou-
hodobé pøípravné práce na novém románu.

S komerèním úspìchem ov�em poèítá konzumní literatura,
s tím souvisí právì její netvùrèí, nehledaèský ráz, komerèní
charakter mají také napø. èetné televizní seriály apod., pro nì�
je rozhodující tzv. �rating�, tj. hodnocení sledovanosti. Zcela a
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nepokrytì pak mají komerèní cíle nìkteré �senzaèní� publika-
ce na rozhraní prózy a literatury faktu o slavných osobnostech,
které víc ne� jejich veøejné èinnosti èi u umìlcù jejich herecké
práce si v�ímají rùzných skandálù, odhalování soukromí apod.
Zdá se nám, �e jde o jev nový a pøíli� se nám nelíbí. Historik by
nás pouèil, �e podobné skandalizující texty byly ti�tìny u� pøed
Velkou francouzskou revolucí, i kdy� vìt�inou formou letákù a
samozøejmì tehdy bez fotografií, nanejvý� s kresbami.

KAREL KONRÁD
1899 - 1971
Jako mnoho jeho generaèních druhù pro�il první svìt. válku

na frontì, studoval filozofickou fakultu a krátce uèil, jinak v�ak �il
jako spisovatel z povolání a �urnalista. Pøispíval do U-Bloku, Èinu,
Tvorby, Panoramy, Kmene a levicových èasopisù. Byl èlenem
Devìtsilu a Bloku, zejména v jeho prvních prózách (Robinsoná-
da, Rinaldino) se projevil vliv poetismu.

Byly to prózy uvolnìné námìtovì i jazykovì, plné revolty proti
tradicím realismu, jen� ov�em celkovì ve dvacátých letech stále
v próze pøeva�oval, proto�e do ní pronikalo nové pojetí poma-
leji ne� do poezie a jen u nìkterých autorù, jako napø. u  V.
Vanèury. Konrád, aèkoliv ho s Vanèurou spojoval nejen Devìt-
sil, nýbr� i osobní pøátelství, psal v�ak jinak. Nebyla mu vlastní
Vanèurova jazyková a stylistická kázeò a sevøenost, spí�e chtìl
provokovat parodií, ironií, neèekanými souvislostmi a hlavnì
pøekvapující a� �okující nápaditostí, která ukazovala z dosud
nezvyklého úhlu lidskou citovost i pro�itky autorovy generace.
Pod Konrádovým vtipem se tak èasto na�el smutek, mo�ná
zøetelnìji, ne� kdyby autor volil jiné výrazové postupy. �e Konrá-
dùv styl nebyl nahodilý, ukázalo jeho vrcholné dílo z r. 1934,
román Rozchod!. Autor v nìm, by� ponìkud opo�dìnì, reagu-
je na váleèné zku�enosti, tak�e jej mù�eme øadit mezi prózy
napø. V.Vanèury, J.Johna, J.Ha�ka, V. Kaplického aj.
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Konrádùv Rozchod! je románem protestu proti válce (nejen
té, kterou pro�il, ale v�eobecnì), stejnì jako jím jsou díla právì
jmenovaných autorù. A jako ona, i Rozchod! je psán vlastním,
osobitým zpùsobem, v tomto pøípadì jako pøíbìh bytostného
�nevojáka�, z kterého �ádná uniforma bojovníka neudìlá.
V Rozchodu se projevil výraznì jeden podstatný a sympatický
Konrádùv rys osobnostní, toti� jeho odpor k autoritáøství, jeho
jakési �kacíøství�. To bylo vlastní i dal�ímu, ètenáøsky oblíbe-
nému románu Postele bez nebes, vydanému tìsnì pøed dru-
hou svìt. válkou, v r. 1939. Bìhem ní vydal nìkolik próz drob-
nìj�ích (napø. Epi�toly k nesmìlým milencùm, 1941). Pováleè-
né autorovy publikace byly spí�e pøíle�itostné èi vzpomínkové,
napø. Na èerné hodince (1953).

Pro jeho kacíøství u� jaksi nebylo místo a pøizpùsobovat se
Konrád moc neumìl. Asi ani nechtìl.

KONSTRUKTIVISMUS
Druh civilismu v umìní v�eobecnì, v literatuøe jeden z proudù

civilizaèní poezie, který se objevil v Rusku po r. 1917. Výrazný
byl zejména v architektuøe a zde se termín konstruktivismus
stal celosvìtovým oznaèením pro stavitelství od dvacátých let,
vyznaèující se strohostí linie, novými technologiemi, nepøítom-
ností ozdobných prvkù, zdùraznìním funkce (proto se u�ívá
i výraz funkcionalismus).

Literárnì se tento smìr prosadil jen v Rusku a usiloval o nìco
podobného jako konstruktivistická architektura: strohost, soustøe-
dìní slov na to nejdùle�itìj�í, úplný odvrat od lyriènosti, citovosti
apod. Po r. 1930 byl stejnì jako futurismus, resp. kubofuturi-
mus, prohlá�en v SSSR za ideovì zcestný a pøestal existovat.

KONTEXT
Jako mnoho jiných termínù, i toto slovo má latinský pùvod

(contextus = spojení) a v literatuøe se uplatòuje na mnoha úrov-
ních.
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Napø. v poezii se ka�dé slovo projevuje ve spojení s jinými
slovy a mnohdy právì a pouze v tomto spojení jednak nabývá
smysl, jednak vyniká jeho zvuková stránka, výbìr, pojmenová-
vací schopnost. Staèí si pøeèíst kousek Máchova Máje, aby-
chom to pochopili: zvukomalba ver�e by se ztratila, kdybychom
jen jedno slovo nahradili slovem jiným, by� stejného významu.
Kontext je pøirozenì dùle�itý pro ka�dý básnický obraz, a� jde
o pøirovnání èi metaforu, básnické neologismy jsou na kontex-
tu pøímo závislé.

Podobnì v próze urèitá slova jsou výmluvná právì v kontextu
se slovy jinými, napø. u  V. Vanèury nebo u  K. Èapka (u nìho
je z tohoto hlediska pøíznaèné spojování pøívlastkù, sloves nebo
i jiných slov sobì významové blízkých, jakési jejich �kupení�
v mnohonásobné vìtné èleny, které není nahodilé ani nadby-
teèné, ale zesiluje smysl) nebo u  K. Poláèka (u nìho�
v jazykovém kontextu pùsobí urèité obraty, je� se objevují èas-
tìji a vytváøejí jisté �záchytné body�, jak to je krásnì vidìt napø.
v kní�ce Bylo nás pìt). To ani nehovoøíme o tak prosté skuteè-
nosti, �e význam nìkterého slova pochopíme jen z kontextu:
�kámen� znamená nìco jiného, jde-li o kámen v prstenu nebo
o kámen ve zdi. Na jiné úrovni se kontext objevuje v návaznosti
motivù, epizod, vypravìèských prvkù, zejména v  psychologic-
ké próze a v novìj�í literatuøe, kde dìj mnohdy nemá èasovou
posloupnost a jeho sled si vlastnì ètenáø sám �vytváøí�
z takovéhoto kontextu dílèích prvkù díla.

Nejèastìji se v�ak hovoøí o kontextu na úrovni je�tì vy��í, tj.
na úrovni souvislostí a vztahù celých literárních dìl. Pak mù-
�eme mluvit o kontextu tvorby lumírovcù èi symbolismu nebo
poetismu (nebo jakékoliv jiné literární ��koly�), ale také �íøeji
o kontextu napø. èeské literatury meziváleèné. Opìt jinou polo-
hu nám nabízí, hovoøíme-li napø. o kontextu surrealismu na�e-
ho a svìtového, èi �ánrovì, napø. o kontextu pohádky apod.,
nebo o místì W. Shakespeara v kontextu svìtového dramatu,
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èi o kontextu èeské (francouzské, anglické, ruské atd.) literatu-
ry v�eobecnì.

V tomto smyslu je mo�né vést v literární tvorbì prakticky
neomezený poèet kontextových �øezù�, je� jsou dùle�ité pro
srovnání napø. významu urèitého díla (èi umìlecké skupiny,
�ánru atd.), hodnoty, pùvodnosti, pøínosu pro dal�í literární
vývoj apod. Odborné kontextové pohledy jsou zále�itostí lite-
rární vìdy, historie, teorie a kritiky. Ka�dý kulturní ètenáø by si
v�ak mìl vytváøet své vlastní kontextové vìdomí jako urèitou
zcelující rovinu své ètenáøské vyspìlosti, nebo� jinak se mu
literatura rozpadá na nahodilou hromadu kní�ek a bloudí v ní
jako Maøenka s Jeníèkem v temném lese.

KONZUMNÍ (TRIVIÁLNÍ) LITERATURA
Tento pomìrnì nový termín se významovì zhruba kryje se

star�ím, ale stále v�itým termínem triviální literatura, oznaèují-
cím pokleslou literaturu urèenou nenároènému publiku a
s �irokým ètenáøským dosahem. Je pou�íván v souvislosti
s texty, které si nekladou vá�nìj�í umìlecké nároky, ale mají
splnit bezprostøední potøebu èetby. Dùraz je v nich kladen na
pøíbìhovost dìje, psychologie postav není dùle�itá, nebo� hra-
jí jasné role, ozvlá�tòuje je pouze nìjaký detail, napø. obleèení,
vzhled, zpùsob mluvy, nìkteré návyky aj.

Proto se nìkdy takovéto literatuøe øíká ponìkud zdvoøileji, ale
nikoliv terminologicky �ètivo�, v zahranièí jsou pou�ívány i výrazy
jiné, napø. v nìmèinì �Bahnhofliteratur�, tj. literatura prodáva-
ná na nádra�ích jako èetba do vlaku pro rozptýlení a ukrácení
dlouhé chvíle. Základním a takøka nepøekroèitelným pravidlem
konzumní literatury je její pøedvídatelnost: zloèinec v krimi musí
být vypátrán, bandita ve westernu musí být potrestán, zamilo-
vaní se musejí sejít apod., konec je dán pøedem a napìtí je
vytváøeno tím, jak se k tomuto konci dojde, napø. jaké nástrahy
jsou kladeny hrdinovi a jak je pøekonává. Existují v�ak i v�itá
pravidla jemnìj�í, napø. láska musí pøekonávat promy�lenì
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nakupené pøeká�ky, kladný hrdina se obvykle v závìru osob-
nì støetne s hlavním padouchem atd. atd.

Konzumní literatura tedy nebývá umìlecky hledaèská, a to pøí-
mo programovì. Nejde jenom o to, �e znaèná èást jejích autorù
by hranice mezi �ètivem� a umìleckou nároèností nepøekroèila,
ale i o to, �e výraznìj�í umìlecká svébytnost by v ní pøeká�ela.
Samotná její existence je toti� zdùvodnìna tím, �e ji ètou lidé,
kteøí by nic umìlecky nároènìj�ího neèetli, pøípadnì i ètenáøi
vyspìlej�í ve chvílích, kdy chtìjí jaksi �vypnout�. Z psychologického
a sociologického hlediska je obojí pravda, pokud si uvìdomíme
právì toto pøedem dané omezení a nebudeme texty tohoto dru-
hu smì�ovat s jinými, tj. pokud si budeme vìdomi jejich místa
v �ir�ím kontextu.

Do konzumní literatury bývají nejèastìji poèítány rùzné se�ity
westernových pøíbìhù, milostných pøíbìhù (v nìmèinì tzv.
�Herzroman�) apod. Konzumní literatura ov�em má prastarou
tradici, zrodila se vlastnì s vynálezem knihtisku, kdy byly maso-
vì vydávány dobrodru�né pøíbìhy o rytíøích, válkách apod., kte-
ré si nijak nezadaly s dne�ními westerny, kdy se pøepisovaly
prózou eposy a milostné srdceryvné historky, pozdìji vycházely
hrùzostra�né romány, loupe�nické pøíbìhy atd., je�tì pozdìji,
u� v 19. a 20. stol., se�itové detektivky. Jak nám naznaèuje pøí-
pad pøevyprávìní eposù, konzumní literatura se èasto rodila jako
urèitý �odvar� literatury nároènìj�í, proto se také èasto hovoøí
o literatuøe �pokleslé�. Zajímavé je, jak u� v 15. a 16. stol. �lido-
vá� pøevyprávìní pøijímala urèitá zjednodu�ení dìje, která
v konzumní literatuøe platí dodnes.

Nezøídka tomu v�ak bylo i opaènì. Hra Williama Shakespea-
ra (1564 - 1616) Romeo a Julie vznikla podle italského milost-
ného románku své doby, pøedlohu v lidovém �ètivu� mìl v�ak
i Hamlet a øíká se to i o dal�ích Shakespearových hrách. Jo-
hann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) napsal své proslulé dvoj-
dílné drama Faust, jedno z nejvìt�ích dìl svìtové literatury, na
základì povìsti ze 16. stol., zpracované v lidových kní�kách a
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loutkových hrách, ale také v dramatu Shakespearova souèas-
níka, jím� byl Christopher Marlowe (1564 - 1593, Doctor Faus-
tus).

Tento pozoruhodný fakt je nìkdy vysvìtlován tím, �e
i jednoduchý, pøedvídatelný pøíbìh v sobì nese mo�nost slo�i-
tìj�ích významových vazeb, které v nìm skuteèná autorská
osobnost odhalí nebo pro nì� si v nìm najde prostor. Ve 20.
stol. vedl zájem o se�itové detektivky i renomované autory (u
nás napø. K. Èapka v Povídkách z jedné a druhé kapsy, E. Vach-
ka aj.) k tomu, aby vyu�ili mo�nosti detektivního pøíbìhu ve
vy��í rovinì, v odstínìné kresbì postav, k podstatnìj�í význa-
mové výpovìdi, která by pøitom zachovala základní rys napìtí
v detektivce. K. Èapek ostatnì vydal o tomto typu literatury velmi
chápavou kní�ku Marsyas.

Výraz konzumní literatura, který souvisí s oznaèením �kon-
zumní spoleènost�, neznamená tedy nic v zásadì nového,
o èem� ostatnì svìdèí jeho pøekrývání se star�ím termínem
triviální literatura. Pøesto v�ak spojení tohoto nového termínu
s konzumní spoleèností není náhodné. Je�tì pøed nìkolika
desítkami let se hodnì uva�ovalo o tzv. �støední kultuøe�, v ní�
by si nároènìj�í ètenáø nalezl víc a ètenáø hledající jen ukráce-
ní dlouhé chvíle by byl uspokojen dìjem. Vývoj �el v�ak spí�e
opaèným smìrem. Vlivem konzumních filmù (v Hollywoodu jim
øíkají �béèka�) a seriálù v televizi se i psané slovo dostává do
sféry show businessu a konzumní literatura je pøedev�ím ko-
merèní literaturou, i kdy� se oba termíny zcela nekryjí.

O tom, kdy a jak konzumní literatura hranièí s  kýèem nebo
jím pøímo je, se dá uva�ovat jen pøípad od pøípadu, nikoliv v�e-
obecnì. Ani u jednotlivých textù nemusí ov�em nastat shoda,
�ádné pevné vodítko tu neexistuje a v nìkterých zemích (napø.
USA) se s termínem kýè prakticky nepracuje. V�eobecnì, ale
nikoliv s bezvýhradnou platností lze øíct, �e konzumní èi triviál-
ní literatura stojí pøece jen o nìco vý�e ne� kýè v na�em slova
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smyslu, proto�e její pøizpùsobivost smìøuje sice k �irokým vrst-
vám nenároèného publika, ale její podbízivost nebývá pøi-
nejmen�ím ve v�ech pøípadech tak znaèná, navíc pevností ur-
èitých v�itých pravidel klade i na autory jisté nároky, kdy� ne
jiné, tak øemeslné zruènosti.

MATÌJ KOPECKÝ
1775 - 1847
Proslavený loutkáø a zakladatel èeské loutkáøské tradice, sám

autor nìkolika loutkových her. Názvy nìkterých se uchovaly,
napø.: Doktor Faust, Loupe�níci na Chlumu, Don �ajn, Oldøich
a Bo�ena aneb Posvícení v Hudlicích aj. M. Kopecký skýtal
lidovou zábavu nejen dìtem, loutková pøedstavení se konala
i pro dospìlé a koèovné loutkové divadlo bylo mnohdy jedinou
zábavou.

Jistì si v�imneme názvu prvé z her. Povìst o Faustovi lákala
nejen anglického dramatika (Christopher Marlowe, 1564 - 1593,
Doctor Faustus), a dramatika nìmeckého (Johann Wolfgang
Goethe, 1749 - 1832, Faust), ale i prostého loutkáøe.
U Kopeckého vypadal bezpochyby Faust jinak ne� u Goetha,
ale je dobøe si pøipomenout, �e faustovské téma bylo pùvodnì
jedním z �hrùzostra�ných� témat lidových povídek.

JOSEF KOPTA
1894 - 1962
Po zajetí na ruské frontì vstoupil do legií, kdy� se vrátil, pra-

coval v Památníku odboje, jako redaktor, po druhé svìt. válce
na ministerstvu informací a do r. 1949 v Kanceláøi prezidenta
republiky. Pak doba nebyla legionáøské tradici ani trochu pøíz-
nivá a Koptovi nezbývalo ne� �odejít do ústraní�: svým legio-
náøstvím se nikdy nijak netajil, v dobì mezi válkami napø. redi-
goval øadu legionáøských sborníkù apod.

Pøitom v�ak právì ve svém nejdùle�itìj�ím díle, v  trilogii próz
Tøetí rota (1924), Tøetí rota na magistrále (1927), Tøetí rota doma
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(1934), legie nijak neidealizoval. První svazek mu sice získal
oficiální uznání, to v�ak sláblo svazky dal�ími, zejména po-
sledním, v nìm� se legionáøi po návratu setkávají jako celek
se slávou, ale jako jednotlivci ve svých ka�dodenních lidských
potøebách a starostech èasto s lhostejností. Jeho obraz války
nepochybnì nepatøí k tìm, které tvoøili napø. V. Vanèura, J.
Ha�ek, J. John, K. Konrád apod. Kopta podává svìdectví bojù,
svìdectví opravdové udatnosti a osudù mu�ù v legiích. Válka
pro nìho není pøedem absurditou, èímsi bytostnì nepøiroze-
ným, nýbr� bolestnou, tì�kou a krutou skuteèností. Toto pojetí
pøedstavuje zásadní rozdíl. Na druhé stranì v�ak pro nìho válka
také není plakátovým vlastenèením, urèitì nepatøil k autorùm,
kteøí takovéto plakáty vyrábìli na bì�ícím pásu. V pohledu na
válku má asi nejblí�e k  J. Kratochvílovi a F. Langerovi, i kdy�
jakékoliv srovnání mù�e být jen pøibli�né.

Jakoby protipólem legionáøské trilogie je u Kopty trilogie dal-
�í, Jediné východisko (Jediné východisko, 1930; Èervená hvìz-
da, 1931; Chléb a víno 1936). Látkovì v ní èerpá ze situace
pováleèné, pro mnoho lidí sociálnì velmi neutì�ené. Trilogie
je zalo�ena na prvku dvojnictví, s ním� literatura meziváleè-
ných let pracuje dosti èasto (napø. I. Olbracht, K. J. Bene�, E.
Hostovský, B. Klièka). Dvojnictví je obvykle jako motiv vlastní
zejména psychologické próze, nebo� poskytuje jakýsi vhled do
shod èi rozdílù vnitøního svìta dvojníkù. U Kopty je v�ak spí�e
zále�itostí dìjovou. Umo�òujeme mu rozvinout pøíbìh, v nìm�
vrah svého dvojníka �ije potom jeho �ivotem.

Koptova tøetí trilogie Modrý námoøník (1936 a� 1937: Marno-
tratná pou�, Zlatá sopka, Vìèný plamen) se odehrává na Dál-
ném východì a znamená jistý odklon od spoleèenských pro-
blémù k mo�nostem vìt�í barvitosti a dobrodru�nosti. Ve svém
dùsledku to znamenalo i k vìt�í ètenáøské atraktivnosti. Autor
zde ustupuje od postupù psychologické prózy, je� se projevo-
vala zejména v jeho textech z dvacátých let, napø. v novele
Pìt høí�níkù u Velryby (1925) èi v knize Hlídaè è. 47 (1929,
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zfilmováno), ale i kní�ce pro dìti Antonín a kouzelník (1931,
pro nì� psal v�ak èastìji).

Aèkoliv J. Kopta asi kladl nejvý�e své tøi trilogie, èasem se
postavení jeho knih v  kontextu mìní, co� není v literatuøe ni-
jak neobvyklé. Dnes budou zøejmì za vrcholky autorovy tvorby
pokládány prózy Hlídaè è. 47 a po válce vydaná novela Dies
irae (1945), tedy právì ty, v nich� psychologizující zøetel uplat-
nil nejvíce.

KOSMAS
asi 1045 - 1125
Kronikáø, dìkan svatovítské kapituly, vzdìlaný knìz, který stu-

doval v cizinì, podnikl nìkolik cest do Itálie, Nìmecka a Uher.
Byl autorem první èeské latinsky psané kroniky Chronica
Boëmorum (Kronika èeská, zaèal ji psát r. 1119), zachycující
èeskou minulost od mytických dob a� po dobu autorovu.

Kosmas v ní zaèíná podle dobových zvyklostí u� biblickou
stavbou babylonské vì�e a odvozuje pùvod Èechù od jednoho
ze sedmdesáti dvou mu�ù, kteøí se po babylonském zmatení
jazykù rozptýlili do svìta, pøedesílá také struèné zemìpisné
umístìní Èech. V samotném kronikáøském líèení zaznamená-
vá i nejstar�í období, jak se podávala v  povìstech èi v ústním
vyprávìní, a byl první, kdo líèí dìje celého národa, nejen
v nìjakém místním èi rodovém omezení. V popøedí jeho zájmu
pøirozenì stojí osudy �lechtické vrstvy a latinská liturgie, nevy-
hýbá se v�ak ani pohledu na prostý poddanský lid. Hodlal kon-
èit rokem 1092, smrtí krále Vratislava II., ale sleduje události
a� do r. 1125. Samozøejmì �e u dávných èasù tak mohl uèinit
�bez záruky�, pøistupuje v�ak ke svým zdrojùm s rozmyslem a
støízlivì, rozli�uje mezi nimi �bájivé podání starcù� a �pravdivé
zprávy hodnovìrných lidí�, mezi nimi� opìt rozeznává, èeho
byl oèitým svìdkem (sem poèítá ov�em i písemné doklady) a
co pouze sly�el.
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Ve svém projevu se øídil antickými vzory a pøíklady støedovì-
ké historiografie, uplatòuje citáty ze starovìkých klasikù, z bible
i z køes�anských filozofù apod., ale také èeská lidová úsloví,
pøísloví a poøekadla, pøevedená ov�em do latiny, velice èasto
pou�ívá básnických obratù, pøirovnání, metafor, nezøídka dia-
logù apod. Právì Kosmovo vypravìèství je mimoøádnì cenì-
no, autor není jen suchým zaznamenavatelem, ale projevuje
napø. smysl pro pøírodu, hudbu, zpìv (zmiòuje se o písni Hos-
podine pomiluj ny), nevyhýbá se ani tomu, aby do svého díla
zahrnul anekdoty, bajky, rùzná pøíbìhová odboèení apod., po-
zornost vìnuje i takovým prvkùm z povìstí, jako jsou známé
Pøemyslovy lýkové støevíce atd. Kosmova Kronika èeská se
tak stává také ojedinìlým literárním dílem, dokladem èeské støe-
dovìké latinské prózy.

Nadále z ní èerpali snad v�ichni èe�tí dìjepisci, pùsobila i na
V. Vanèuru v jeho Obrazech z dìjin národa èeského, který do-
konce podal autorùv portrét, jen� pochopitelnì není historic-
kým popisem, nýbr� umìleckou rekonstrukcí. Bezprostøednì
pak Kosmova Kronika èeská podnítila dal�í kronikáøe, kteøí na
ni navazovali (øíká se jim pokraèovatelé Kosmovi), napø. tzv.
Kanovníka vy�ehradského, zachycujícího události od Kosmo-
vy smrti do konce 14. stol., a tzv. Mnicha sázavského, jen�
Kosmovu kroniku doplnil o dìjiny sázavského klá�tera a slo-
vanské liturgie, k ní� on sám jako knìz øímské církve nemìl
právì nejlep�í vztah. Kosmovo dílo se tak stalo nejen první
èeskou kronikou, ale zároveò výzvou pro následovníky, v tomto
smyslu lze Kosmu pokládat za zakladatele èeského dìjepisec-
tví. V pøekladu do èe�tiny je pak jeho Kronika èeská nikoliv
pouze historickým pouèením, nýbr� i stále vzru�ující èetbou.

FRANTI�EK KO�ÍK
1909 - 1997
Po studiích filozofie pracoval v brnìnském rozhlasu, pak byl

spisovatelem z povolání, po r. 1945 støídavì zamìstnán
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v rùzných kulturních institucích nebo volnì literárnì èinný. Èa-
sopisecky publikoval v Indexu, Ruchu, Cestì, Zvonu, Lidových
novinách aj., také v øadì èasopisù pro dìti a mláde�.

Aèkoliv vìt�ina Ko�íkovy tvorby pochází z let ètyøicátých a
pozdìj�ích, je�tì pøed druhou svìtovou válkou vydal jednu ze
svých nejúspì�nìj�ích knih a mo�ná nejúspì�nìj�í vùbec, ro-
mán Nejvìt�í z pierotù (1939). Jím se, øeèeno obraznì, po pøed-
chozích básnických sbírkách z tøicátých let (Trnitá souhvìzdí,
Jitøní lov aj.), divadelní høe a próze (Nové srdce) skuteènì �na-
�el�.

Ko�ík u� v Nejvìt�ím z pierotù vytvoøil osobitý typ prózy, ve
které �ivot hlavní postavy probíhá na pozadí historického ro-
mánu, tak�e hrdina je zøetelnì zasazen do bohatého dìní a
ètenáø získává plastický obraz celé øady rùzných událostí. Nej-
významnìj�í autorovy knihy z váleèných let i pozdìj�í doby jsou
zalo�eny na této stavbì, vy�adující pøirozenì schopnost velmi
�irokého dìjového zábìru i studium materiálu. V jeho tvorbì
ze ètyøicátých let to platí pøedev�ím o románech Básník neu-
mírá (1940), Blázny �iví bùh (1943), Lásky odcházejí (také
1943).

Z pováleèné doby mù�e toté� øíct o dal�ích �ivotopisnì ladì-
ných knihách, napø. Josef Mánes (1955), Rytíø smutné postavy
(1958, jeho� hrdinou je Cervantes), Bolestný a hrdinský �ivot
J. A. Komenského (1958), Pouta vìrnosti (1971, o malíøi J.
Èermákovi), Na køídlech vìtrného mlýna a Neklidné babí léto
(1977, 1979, o malíøce Z. Braunerové), Hejtman �arovec (1971,
kde je ov�em hrdinou postava z lidových moravských povìstí,
pùvodnì vydáno u� r. 1947 pod názvem Na dolinách svítá) a
dal�ích. Z celé øady autorových próz by bylo nesnadné vybrat
jednu èi dvì knihy, které by byly postaveny jaksi �pøed� ostatní.
A ve stínu autorových �ivotopisných románù by nemìly zùstat
jednak jeho novely a romány psychologicky ladìné (napø. Tøi-
krát se ohlédni, 1970; Pouta vìrnosti, 197l; Normální obraz srd-
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ce, 1976) jednak jeho �ivotopisné studie (zejména J. A. Ko-
menský, mu� touhy, Kry�tof Harant).

F. Ko�ík toti� dovedl s profesionální vyrovnaností zvládnout
takøka ka�dé téma na úrovni pøesahující obvyklý prùmìr. Slo-
vo �profesionální� je mnohdy v souvislosti s literaturou pou�í-
váno témìø pøezíravì, zde v�ak tak zdaleka mínìno není. Na-
opak. U Ko�íka znamená, �e ka�dý svùj text, velký román,
povídku, studii, pøipravoval a psal s maximální zodpovìdností
a nejlépe, jak dovedl. To se projevilo i v jeho obsáhlé tvorbì
pro dìti a mláde�, zahrnující jak kní�ky pro malé dìti (napø.
Pohádky vánoèního stromku, 1957), tak chlapecké pøíbìhy
(napø. Vlajka vítìzù, 1941), èi �ivotopisné romány (mj. Cestou
lásky, 1958; Svìtlo v temnotách, 1970). Znaènou popularitu si
získal i svou knihou o E. Zátopkovi Vítìz maratonský (1952) a
dal�ími kní�kami o sportovcích, tak�e od padesátých do osm-
desátých let patøil bezesporu mezi pøední èeské autory pro dìti
a mláde�.

KRALICKÁ BIBLE, BIBLE KRALICKÁ, BIBLÍ ÈESKÁ
druhá pol. 16. stol.
Tyto tøi názvy (jen tøetí je pùvodní) oznaèují jedno

z nevýznamnìj�ích dìl na�í renesance a vrcholný výsledek
soustøedìné práce jednoty bratrské. Kralické bibli se také pù-
vodnì lidovìji øíkalo �estidílka, proto�e mìla �est svazkù. Pøed
ní byly ov�em pøeklady jiné: první pøeklad celé bible byl u nás
proveden u� v pol. 14. stol., pøedtím byly pøekládány její jed-
notlivé èásti, hlavnì Nový zákon, v 16. stol. byl u� rùzných pøe-
kladù vìt�í poèet a nejznámìj�í byla tzv. �Melantri�ka�, Melan-
trichova bible, kterou vydal r. 1549 tiskaø Jiøí Melantrich
z Aventina. Bible kralická se v�ak od v�ech ostatních li�í jak po
stránce jazykové, tak po stránce kulturního významu.

Bratrský pøeklad bible je pozoruhodný slovesnou vyspìlostí,
která v mnohém sice podr�ovala zastaralej�í výrazy, jak bylo
u jednoty bratrské obecnì zvykem (vzorem byl pro ni jazyk P.
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Chelèického), av�ak jako celek usilovala s úspìchem
o srozumitelnost, výrazovou prostotu, èistotu a zejména jed-
notnost. Podnìt k bratrskému pøekladu dal J. Blahoslav,
v Kralické bibli byl také s úpravami pou�it jeho vlastní pøeklad
Nového zákona.

V dobì protireformace se stala tato bible pøímo posvátnou
knihou tajných protestantù a dodnes je pokládána za natolik
výraznou èeskou kulturní památku, �e mnozí autoøi jí dávají
napø. v odkazech, citátech apod. pøednost pøed pøeklady dale-
ko novìj�ími.

KRAMÁØSKÉ PÍSNÌ
Svérázná oblast lidové a pololidové literatury, velmi roz�íøe-

né od 16. do 19. stol. a pro mnoho lidí dlouho znamenající
kromì nábo�enské literatury (modlitebních knih) témìø jediný
styk s ti�tìným slovem. Kramáøské písnì byly obvykle vyti�tì-
ny na samostatných listech papíru men�ího formátu, doplnìny
køiklavým obrázkem, vìt�inou døevorytem, a kramáø nejen �e
je prodával, ale také hlasitì pøedèítal èi pøedzpìvoval.

Námìty byly jednoduché a podobné dne�ní �èerné kronice�:
krvavé mordy, tragické události, velké pøíhody o loupe�nících,
zhrzená láska konèící sebevra�dou apod. Èasté ov�em byly
i kramáøské písnì o lásce ��astné, jakoby pøedjímající pozdìj-
�í milostné románky pro �eny, adaptace lidových písní, povìs-
tí aj. Vyskytovaly se v�ak i �zpravodajské�, pomìrnì rychle re-
agující na dobové události, skandály, váleèná støetnutí apod.
Protireformace po Bílé hoøe vyu�ila obliby kramáøských písní
(které si lidé doma uschovávali, se�ívali, pøíp. dávali vázat)
k námìtùm nábo�enským, k pøepisùm scén z  legend (vìt�i-
nou tìch drastických o muèení prvních køes�anù) atd. Kramáø-
ské písnì byly svého druhu konzumní a zároveò komerèní lite-
raturou doby, prodávaly se na trzích, jarmarcích (proto také se
jim èasto øíká jarmareèní písnì) apod., kramáøi s nimi v�ak také
obcházeli vesnice dùm od domu. Vìt�inou byli v�ude vítáni.
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Kramáøská píseò zpestøovala �ivotní jednotvárnost, cenovì
byla velice dostupná, a hlavnì tehdy je�tì neexistovala televi-
ze. V mnoha pøípadech byly kramáøské písnì zestruènìnými
pøíbìhy star�í kni�ní literatury (dnes bychom øekli �digesty�),
jindy v�ak jejich historky inspirovaly i velké autory, napø. faus-
tovské téma se nejprve objevilo v kramáøských písních a
v lidových loutkových hrách pro dospìlé, které svou polohou
s kramáøskou literaturou dost souvisely. U nás pùsobily pod-
nìtlivì napø. na �. Hnìvkovského i jiné z prvních obrozenec-
kých básníkù.

VÁCLAV MATÌJ KRAMERIUS
1753 - 1808
V�dy právem pøipomínaná osobnost ze samých poèátkù ná-

rodního obrození. Zatímco vìt�ina obrozencù se tehdy vìno-
vala vìdeckému zkoumání jazyka, literatury èi dìjin, Krameri-
us byl po v�ech stránkách �praktik�. Pùvodnì tiskaø, stal se
v�ak svým zpùsobem prvým èeským novináøem, zalo�il vlastní
Císaøské pra�ské po�tovské noviny, od r. 1791 Krameriovy c.
k. po�tovské noviny. Z pøíloh tìchto novin sestavoval rùzné
sborníky lidového ètení a kalendáøe. Jejich úspìch ho asi po-
vzbudil natolik, �e si r. 1790 otevøel vlastní tiskárnu a naklada-
telství Èeská expedice.

V nakladatelském podnikání se zamìøil na co nej�ir�í vrst-
vy. Vydával novìj�í i star�í kní�ky zábavného lidového ètení
(rytíøské pøíbìhy, cestopisy, napø. Mandevillùv aj., dobrodru�-
né prózy apod.), ale i výchovnou a nauènou literaturu.

Aèkoliv �lo pøevá�nì o texty z doby renesance, podstatné bylo,
�e se objevily mezi lidmi v poètu do té doby nebývalém a �e je
Kramerius i jazykovì upravoval, pøibli�oval novým ètenáøùm.
Tím ve skuteènosti vytváøel to, co zakrátko obrozenecká poe-
zie i próza potøebovala, aby mìla nìjaký smysl: publikum schop-
né, ochotné a zvyklé èíst èesky.
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KRÁSNÁ LITERATURA
viz beletrie
viz umìlecká literatura
Doslovný pøeklad francouzského belles lettres (= krásné pí-

semnictví). Významovì se v zásadì kryje s termínem belet-
rie. Beletrie se ale dnes øíká spí�e próze ne� umìlecké literatu-
øe jako celku, kde�to výraz krásná literatura takovéto zú�ení
nemá. Celkovì je v�ak u�ívání tohoto oznaèení spí�e na ústu-
pu. Zaprvé vybavuje pøedstavu, �e krásná literatura se zabývá
jen �krásnými� námìty, tj. svádí k zamìòování termínu týkají-
cího se tvárné výstavby díla se zøeteli obsahovými. Zadruhé
mù�e být smì�ováno s pojmy jako �krásná kniha� apod., týka-
jícími se výtvarné stránky vydaného díla.

Pokud tedy není u�íván termín beletrie, je v souèasnosti dá-
vána èastìji pøednost oznaèení umìlecká literatura èi �ir�ímu
termínu umìlecká slovesnost.

ELI�KA KRÁSNOHORSKÁ
1847 - 1926
Autorka próz, poezie i  dramat, velice èinná v úsilí

o emancipaci �en, napø. pøi zalo�ení prvého èeského dívèího
gymnázia Minerva. Pøispívala do Lumíru, �enských listù, Kvì-
tù, Osvìty, Ruchu, ale i Hudebních listù.

Její lyrická, ale ani epická poezie nebyla nikterak objevná,
i kdy� ji nelze oznaèit výslovnì za epigonskou. V øadì svazkù
(Z máje �ití, Bajky velkých, Zvìsti a báje, Ozvìny doby, Sny
o divadle aj.) vynikla snad sbírka Ze �umavy (1873) a Bajky
velkých. Také prozaická tvorba této autorky byla ètenáøsky pøí-
li� spjata se svou dobou (Zemský ráj, Srdcem i skutkem, Pes-
tré povídky, Prozrazená zrada a dal�í). Krásnohorská ve ver-
�ích i v próze èasto podléhala idealizaci, sentimetalitì, pøíli�-
nému moralizování.

Je zajímavé, �e z ménì významných autorù konce 19. století
a poèátkù století 20. si uchovali urèitou �ivotnost spí�e prozaici
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�ánrových obrázkù, jako napø. F. Herites, kde drobnokresba oby-
èejných ka�dodenností a hlavnì vtip prokázaly vìt�í �ivotnost
ne� citový patos, vlastní právì Krásnohorské. V pozdní próze
Na svém (z r. 1924) se slabiny autorky projevují snad nejménì,
èi pøesnìji v míøe, která ètenáøe dnes neru�í, pøièem� mu text
dává poznat i tento druh literárního projevu, který bychom ne-
mìli zcela pøehlédnout, pokud chceme mít pøedstavu o skuteèné
�íøi tehdej�í literatury.

Krásnohorská psala i dramata, je� èasem zapadla, a je au-
torkou øady knih pro dìti, hlavnì pohádkových. Pojmem v na�í
dívèí èetbì byla kdysi její mnohasvazková Svéhlavièka, kterou
chtìla bránit pøekladùm podøadné cizí literatury. Jak se ale
v podobných pøípadech stává, byla nucena vyhovìt oèekávání
právì tìch schémat, jim� zamý�lela èelit. Zùstává v�ak v èeské
kultuøe trvale pøítomná a stále znovu se vracející na operní
scény jako libretistka nìkterých na�ich nejznámìj�ích oper:
Smetanovy Hubièky, Tajemství a Èertovy stìny, Fibichova Bla-
níku, Bendlova Bøetislava aj.

JAROSLAV KRATOCHVÍL
1885 - 1945
Prozaik, lesní úøedník, za první svìt. války legionáø, který se

nepohodl s velením legií a byl internován. Po válce publikoval
v Prùlomu, Literárních novinách, Støedisku, Indexu, Tvorbì, Pøí-
tomnosti, v Rudém právu aj. Úèastnil se protifa�istické fronty, kon-
gresu spisovatelù v republikánském �panìlsku, za okupace byl
èinný v odboji. Gestapo ho zatklo na samém sklonku války (10. 1.
1945) a zahynul v Terezínì.

Kratochvíl vydal nejprve poèátkem dvacátých let Cestu revo-
luce (1922), která je dílem historicko-dokumentárním, v mnoha
ohledech pou�ívajícím postupy literatury faktu, krátce poté po-
vídky Vesnice (1924), ty v�ak vznikaly je�tì pøed válkou a zdán-
livì navazují na linii èeské venkovské prózy. Pro dne�ního ète-
náøe jsou zajímavé pøedev�ím ve srovnání s klasiky venkov-
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ského realismu, jako byla K. Svìtlá, T. Nováková, K. V. Rais,
J. Holeèek, J. Herben, ale i ve srovnání s tvorbou ruralistù. Kra-
tochvíl vesnici nikterak neidealizuje, je ostøej�í v kritice sociál-
ních vztahù, zároveò ale jde hloubìji v pohledu na své postavy
a jejich �ivotní postoje. S trochou pøibli�nosti bychom mohli øíct,
�e tato osobitá kní�ka je jakoby na prùseèíku tradic venkovské
prózy a psychologické prózy a v mnohém pøedjímá polohy
moderní prózy pozdìj�í.

Nejznámìj�í je ov�em Kratochvíl svým dvojdílným (tøetí díl
zùstal nedokonèen, autor zamý�lel dílo jako pìtidílné) váleè-
ným románem Prameny (1934). Patøí tedy k tìm èeským auto-
rùm, kteøí první svìtovou válku za�ili a cítili potøebu se s ní
vyrovnat. Vzhledem k plánovanému rozsahu Pramenù se znaè-
ná èást románu odehrává je�tì v zajateckých táborech a pøi
poèáteèním formování legií. Spisovatel se v�ak neomezuje na
tento svìt Èechù v cizí zemi, zaøazuje jej do �irokého zábìru
rozkladu ruské monarchie a pøi vzniku legií ukazuje støety pro-
tichùdných zájmù. Osvìdèil zde znaènou schopnost skloubit
jednotlivé osudy s celkovým obrazem, tedy nìco, co je
v románové tvorbì snad nejobtí�nìj�í. Základem je mu reálný
pohled na váleèné dìní, proto jeho román nelze srovnávat napø.
s  V. Vanèurou, J. Johnem, J. Ha�kem èi K.Konrádem, typovì
je nejblí�e asi J.Koptovi a F. Langerovi, proti nim v�ak sleduje
obsáhleji historické souvislosti událostí.

KRISTIÁNOVA LEGENDA
konec 10. stol.
Nikdo neví, zda se skuteènì jmenoval Kristián a kdo to vlast-

nì byl, historikové soudí, �e �lo o mnicha bøevnovského klá�-
tera benediktinù a �e byl mo�ná pøíbuzný sv. Vojtìcha. Pøesto
se v�ak o latinském díle tohoto neznámého autora èasto mluví
zkrácenì jako o �Kristiánovì legendì� (nìkdy se u�ívá jen ozna-
èení Kristián, døíve i Kristiánova kronika), aèkoliv jeho plný ná-
zev zní: Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae
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aviace eius, tj. èesky �ivot a umuèení sv. Václava a jeho babiè-
ky sv. Ludmily.

Kristiánova legenda je pozoruhodná tím, jak zároveò nava-
zovala na legendy star�í (na vylíèení Václavova �ivota
v Crescente fide christiana, Kdy� se �íøila køes�anská víra, a
Fuit in provincia Boemorum, Byl v zemi èeské, vìnovanou sv.
Ludmile), a zároveò byla pøedlohou legend mlad�ích, které z ní
byly odvozeny (Oriente iam sole, Kdy� vycházelo slunce, a Dif-
fundente sole iustitiae radios, Kdy� slunce spravedlnosti rozlé-
valo paprsky). Je�tì víc je v�ak mo�ná pozoruhodná tím, �e
vyprávìní o sv. Václavovi a sv. Ludmile v ní pøedchází èást
vìnovaná pobytu Konstantina a Metodìje na Velké Moravì a
køtu kní�ete Boøivoje. Kristián (a� u� se ve skuteènosti jmeno-
val jakkoliv) byl tak vlastnì do jisté míry prvním èeským kroni-
káøem, je�tì pøed Kosmou.

Pro toho, koho zajímají nejstar�í èeské dìjiny, bude jistì pod-
nìtné srovnat si èeský pøeklad Kristiánovy legendy s èeským
pøekladem staroslovìnské legendy �ivot svatého Václava.

KRITICKÝ REALISMUS
Velmi �iroké oznaèení významného proudu literatury 19. a

èásteènì 20. stol., který se projevuje reagováním na novou
skuteènost, pøiná�ející nové spoleèenské vztahy a nové soci-
ální problémy, industrializaci, stìhování lidí za prací do mìst a
vzrùst velkomìst vùbec. Kritický realismus byl tak v jistém smys-
lu dùsledkem nejen promìn umìleckých, ale hlavnì promìn,
je� pøedstavovalo samotné 19. století. Pod jejich dojmem se
vyznaèoval snahou vidìt èlovìka v �ir�ích souvislostech a da-
leko celistvìji ne� døíve, co� se ukazovalo i pøíklonem k  próze,
hlavnì románové, nebo� bohat�í prostor románu nìco takové-
ho umo�òoval. Èlovìk byl nyní sledován více v mezilidských
vztazích, jakoby �zasazený� do své reality, historických rysù
doby, vývoje. A to v podstatnì vìt�í míøe ne� døíve èlovìk �oby-
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èejný�, dostávající se do popøedí literárního zájmu tak, jak se
dostával do popøedí samotného �ivota.

Nejzøetelnìji se kritický realismus rozvinul ve Francii, hlavnì
v tvorbì autorù jako byl Honoré Balzac (1799 - 1850, napø.
Ztracené iluze, Otec Goriot, Lesk a bída kurtizán, Ev�enie Gran-
detová aj.), Gustave Flaubert (1821 - 1880, napø. Paní Bovary-
ová, Citová výchova), Stendhal (vl. jm. Henri Beyle, 1783 - 1842,
napø. Èervená a èerná, pøekl. také Èervený a èerný, Kartouza
parmská, pøekl. také Parmský klá�ter aj.), za pozdìj�ího fran-
couzského autora kritického realismu je pova�ován napø. Ro-
main Rolland (1866 - 1944, napø. Jan Kry�tof, Okouzlená du�e),
èi Henri Barbusse (1873 - 1935, Oheò aj.).

V Anglii jsou pokládáni za jeho hlavní pøedstavitele Charles
Dickens (1812-1870, napø. Oliwer Twist, Kronika Pickwickova
klubu), William Thackeray (1811 - 1863, napø. Trh marnosti).
V Rusku Lev Nikolajeviè Tolstoj (1828 - 1910, zejména Vojna
a mír, Anna Kareninová, ale i mnoho dal�ích románù a poví-
dek), Nikolaj Vasiljeviè Gogol (1809 - 1852, napø. Mrtvé du�e,
Petrohradské povídky, div. hra Revizor), básník Alexandr Ser-
gejeviè Pu�kin (1799 - 1837, napø. ver�ované romány Ev�en
Onìgin, Boris Godunov), dále ponìkud volnìji i Fjodor Micha-
jloviè Dostojevskij (1821 - 1881, napø. Zloèin a trest, Idiot, Bra-
tøi Karamazovi), Anton Pavloviè Èechov (1860 - 1904, napø.
dramata Strýèek Váòa, Tøi sestry, Vi�òový sad), Maxim Gorkij
(vl. jm. Alexej Pe�kov, 1868 - 1936, Makar Èudra, Dívka a Smrt,
Foma Gordìjev, Tøi, Matka aj., dramata Mì��áci, Na dnì aj.,
autobiografie Moje univerzity aj.), pøíkladù bychom v�ak mohli
uvést mnohem více a z kterékoliv evropské literatury.

Staèí v�ak tìchto nìkolik, abychom vidìli, �e jde o autory
znaènì rùzné a �e termín kritický realismus zdaleka nemá tak
zøetelné ohranièení jako napø. poetismus, surrealismus apod.
Napø. ve francouzské literatuøe Rollandem, v ruské Èechovem
a Dostojevským u� klasický �balzakovský� realismus zøetelnì
pøecházel do poloh psychologické prózy, jiný smìr promìn kri-
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tického realismu naznaèoval jeho pøerùstání v  naturalismus
apod.

A jestli�e bývají nìkdy ke kritickému realismu øazeni i takoví
autoøi 20. stol. jako v Nìmecku Thomas Mann (1875 - 1955,
napø. Buddenbrookovi, Kouzelný vrch) nebo Erich Marie Re-
marque (1898 - 1970, napø. Na západní frontì klid, Vítìzný ob-
louk, Tøi kamarádi, Nebe nezná vyvolených aj.), v americké lite-
ratuøe Theodore Dreiser (1871 - 1945, pøedev�ím Americká tra-
gédie) a mnoho dal�ích, pak bychom v tìchto pøípadech radìji
mìli mluvit obecnìji o  realismu, pøípadnì o realismu 20. stol.

Skuteènost, �e termín �kritický realismus� je pou�íván èasto
pomìrnì volnì, má ov�em svùj dùvod. Ten spoèívá u�
v pøívlastku �kritický�. Je tím ov�em mínìn pro tento realismus
skuteènì nový prvek, toti� vyhranìné vidìní záporných jevù
v �ivotì a jejich otevøené odhalování. Vìt�ina dobré umìlecké
literatury je v�ak nìjakým zpùsobem k nìèemu kritická, kritic-
ký byl i  romantismus, jeho únik ze skuteènosti byl také svého
druhu kritikou. A proto�e sám realismus oznaèuje tvùrèí pøí-
stup, pøi nìm� v popøedí stojí co nejvìrnìj�í, nejpøesnìj�í a
nejobjektivnìj�í zobrazení svìta kolem nás, �ivotní skuteènos-
ti, je svým zpùsobem realistická ka�dá literatura, ve které ne-
nabývají rozhodující význam autorovy vlastní pohledy, jeho
vnitøní svìt, du�evní procesy. Jeliko� v�ak toto autorovo pro-
mítnutí sebe sama a svého subjektivního vidìní do díla v�dy
nìjakým zpùsobem plyne z �ivotní reality, která ho obklopuje,
�nerealistická� tvorba se vymezuje spí�e urèitými dùrazy, sty-
lotvornými prvky, obrazovými postupy apod.

Bude proto asi vhodnìj�í termín kritický realismus vztahovat
a� na nìkteré výjimky èasovì k autorùm a dílùm, která zejmé-
na v próze pøicházela po romantismu a klasicismu vznikala pøi-
bli�nì do konce první svìt. války nebo do let krátce po ní, ne-
bo� pozdìji i samotný realismus nabýval v celku literárního kon-
textu nové rysy.
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Obecné potí�e s ohranièením kritického realismu se ponì-
kud ménì ne� jinde projevují v literatuøe na�í. V ní mu u� Èes-
ká moderna, po ní pøedváleèná moderna a pak avantgarda
naznaèily urèitou horní èasovou hranici, která ov�em neplatí
v�eobecnì, tak�e ke kritickému realismu mù�eme poèítat
i takové meziváleèné autory, jako byli napø. A. M. Tilschová, V.
Martínek a K. Nový. Za pøedstavitele kritického realismu na-
proti tomu mohou být u nás pokládáni i nìkteøí spisovatelé, kteøí
mu teprve razili cestu, jako napø. Gustav Pfleger Moravský,
dále J. Arbes románem �trajchpudlíci aj., projevy kritického
realismu bývají právem nalézány u  J. Nerudy. Nejvýraznìj�í-
mi pøedstaviteli kritického realismu jsou pak napø. V. Mr�tík, I.
Hermann, F. Herites (u nìho a do znaèné míry i u Herrmanna
v podobì �ánrového realismu), autoøi historických próz jako A.
Jirásek, dále nìkolik prozaikù, u nich� se projevovaly ve vìt�í
míøe prvky naturalismu, proto�e pøechod od kritického realis-
mu k nìmu byl èasto plynulý uvnitø díla toho kterého tvùrce,
tedy napø. K. M. Èapek Chod.

Nejsilnìji byl ov�em u nás kritický realismus zastoupen ve
venkovské tematice a mìl v ní do té míry svébytné rysy, �e
èeský venkovský realismus T. Novákové, K. V. Raise, J. �.
Baara, A. Sta�ka, H. Herbena, G. Preissové aj. mù�eme chá-
pat jako jeho svébytnou oblast.

KRONIKA TROJÁNSKÁ
pol. 14. stol.
Velmi volné pøekladové zpracování látky o dobývání Troje,

pozdìji byla první èeská vyti�tìná kniha (kolem r. 1470).
Existovaly vlastnì pøeklady dva, druhý, z r. 1411, byl doslov-

nìj�í, obvykle je v�ak mínìn pøeklad první. Oba vycházely
z latinského prozaického znìní Quidona de Columny Historia
Troiana (= Trojanská historie) ze sklonku 13. stol. Sama tato
próza v�ak vznikla pøevyprávìním latinské ver�ované pøedlo-
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hy Román o Troji, kterou napsal v letech 1165 - 1170 Benoite
de Sainte-More, ani ten v�ak neznal dobývání Troje pøímo
z Homéra. Pùvodní téma starovìkého øeckého eposu tak pro-
cházelo støedovìkou literaturou ve znaèných obmìnách a po-
dobnì jako epika o Alexandrovi Velikém (viz Alexandreida) se
postupnì z ver�ové podoby �vy��í� literatury stávalo zábavným
lidovým ètením.

Zejména první, tj. star�í pøevod Kroniky trojánské do èe�tiny
je velmi barvitým vyprávìním, boje o Troju jsou tu podány �ivì
a pùsobivì, pøíbìh je roz�íøen o plavbu Argonautù za zlatým
rounem a osudy hrdinù po konci války. Jak tomu bylo zvykem
u støedovìkých zpracování (opìt viz Alexandreida), Troja je lí-
èena jako støedovìké mìsto a postavy pøíbìhu mají rysy støe-
dovìkých lidí. Trojánská kronika byla v øadì kni�ních vydání
oblíbená i za renesance a je�tì dále a� do poèátku 19. stol.,
dostávala se do blízkosti takových knih, jako byl v�eobecnì
rytíøský román, dále Milion Marco Pola nebo Mandevillùv ces-
topis.

KRONIKA VELMI PÌKNÁ O JANU �I�KOVI
kolem pol. 15. stol.
Autor této kroniky není známý, jisté je, �e to byl pøívr�enec

husitské strany a obdivovatel Jana �i�ky, který chtìl jeho pa-
mátku oslavit líèením �i�kových bitev a vítìzství.

Èerpal pøitom z vyprávìní pamìtníkù, mo�ná z jiných kronik,
a jeho oslava �i�ky je opravdu dùsledná: Nìkde mu pøièítá
i vítìzství v bitvách, jich� se ani neúèastnil. Osud této kroniky,
jak tomu u starých památek bývá èastìji, byl pozoruhodný. Sice
byla v 17. stol. vydána, ale nikdy ji nikdo nevidìl, tak�e byly
pochyby, zda opravdu existuje. Teprve v sedmdesátých letech
19. stol. byl její rukopis objeven v knihovnì gymnázia ve Frei-
bergu v Nìmecku. Èlovìka pøitom napadá, kolik podobných
dìl nejen z doby husitské zmizelo kdesi po Evropì a je nená-
vratnì ztraceno.
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Celkovì bylo vyprávìní zøejmì urèeno k tomu, aby se pøed-
èítalo mlad�ím kali�níkùm, kteøí u� �i�ku neza�ili, ale jim� chtìl
autor uchovat jeho památku. Proto je nepøíli� rozsáhlý text po-
dán dìjovì, takøka dobrodru�nì, aby upoutal pozornost. Tím
se stává i pro dne�ek vlastnì napínavým ètením, nemluvì
o tom, �e jazyk té doby, aèkoliv je souèasnému ètenáøi zcela
srozumitelný, jako by sám o sobì byl pøímým dotykem dávné
minulosti.

KRONIKY
Tento termín vychází z øeckého základu (chronos = èas) a

v tradièním smyslu je kronika dílem historiografickým, i kdy�
ve støedovìku bývaly nìkdy jako kroniky oznaèovány i epické
pøíbìhy probíhající v del�ím èasovém období (Bruncvík, Kro-
nika trojánská) nebo legendy (Kristián).

Na rozdíl od tzv. análù, co� byly prosté záznamy událostí,
které se staly bìhem roku (annus = rok) a které mohli v prùbìhu
mnoha let zapsat postupnì rùzné osoby, napø. mni�i, úøedníci
aj., byla kronika u� dílem jednoho autora a pøedstavovala vy��í
stupeò dìjepisectví. Pøesné rozli�ování termínù anály, kronika
a historie nebylo v�ak ve støedovìku ustáleno, mj. proto, �e
anály mohly slou�it jako podklad kronik, z kronik mohly být vy-
pisovány pouze údaje análù aj. V zásadì v�ak kronika byla
nejen èasovì posloupným zaznamenáním dìjinných událostí,
ale také mezi nimi vybírala co do dùle�itosti a zaujímala k nim
urèitá stanoviska, pøièem� souvislost mezi nimi byla zachyce-
na v rùzné míøe. Kronikáø sám byl buï svìdkem èi pøímo úèast-
níkem tìchto událostí, nebo o nich mìl více èi ménì spolehlivé
informace z jiných zdrojù, napø. z výpovìdí pamìtníkù, ale nì-
kdy také jenom z nepotvrzených povìstí, jako napø. v Kosmo-
vì i Dalimilovì kronice.

Za významné støedovìké evropské kronikáøe pí�ící ov�em
latinsky jsou pokládáni napø. Øehoø Tourský (Gregorius Turo-
nensis, 538 èi 540 - 594, Dìjiny Frankù), Bena Ctihodný (Ve-
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nerabilis, 673 - 735, Církevní dìjiny Anglù), Einhard (Edinhar-
dus, 770 - 840, �ivot Karla Velikého), pozdìji Geoffrey
z Monmouthu (Galfridus Monemutensis, 1090 - 1155, Historie
britských králù), dále Adam de Chabannes (asi 988 � 1038),
Adam Brémský (nar. 1081), Saxo Grammaticus (asi 1150 �
1220), ruský kronikáø Nestor (asi 1059 � 1114), polský Gallus
Anonymus (zemø. asi 1160) a bezpoèet dal�ích.

U nás jsou to pøedev�ím Kosmas a jeho pokraèovatelé, ze-
jména dva, známí jako Kanovník vy�ehradský a Mnich sá-
zavský, pozdìji èesky pí�ící tak øeèený Dalimil, dále mnich Ota
a Petr �itavský (Petr �il v letech asi 1264 � 1339), autoøi latin-
ské Zbraslavské kroniky (podle Zbraslavského klá�tera, kde
vznikla, lat. název Chronicon Aulae Regiae, poè. 14. stol.), la-
tinsky pí�ící Pøibík Pulkava z Radenína (zemø. 1380), Vavøinec
z Bøezové (asi 1370 - 1437), Václav Hájek z Liboèan, velmi
významný Petr z Mladoòovic (1390 � 145l), autor latinské Zprá-
vy o mistru Janu Husovi v Kostnici, pozdìji napø. Barto� Písaø
zvaný Barto� Pra�ský (asi 1470 � 1535), Martin Kuthen) 1510
� 1864) a mnoho jiných. Øadu spí�e pro odborníky význam-
ných kronik vydal r. 1829 Franti�ek Palacký pod názvem Staøí
letopisové èe�tí od r. 1378 do r. 1527.

Jestli�e øíkáme, �e kronika je dìjepisné dílo, nemù�eme na
ni ov�em klást takové nároky jako na moderní historiografii,
která u nás zaèíná vlastnì a� od Franti�ka Palackého (1798 -
1876, Dìjiny národu èeského v Èechách i v Moravì), i kdy�
základy k ní polo�il u� obrozenec Gelasius Dobner (1719 -
1790). Vìt�ina kronik pochází ze støedovìku a poèátku novo-
vìku, kdy nìkteré dnes samozøejmé metody historické vìdy
nebyly známé (napø. komparatistika, tj. srovnávání pramenù,
archivní výzkum, terénní výzkum aj.) a kronikáø si s nimi nedì-
lal starosti. Dal�ím rysem kronik zpravidla bylo, �e kronikáø
neusiloval o objektivní, vìcný a nezaujatý pohled na dìjinné
události, v�dy jaksi �stál na nìèí stranì� a v pojetí své kroniky
chtìl dokázat, �e tato strana má pravdu.
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V na�em kronikáøství je to patrné od Kosmovy kroniky a Da-
limilovy kroniky, nejnápadnìji ov�em v kronikáøství doby husit-
ské: Vavøinec z Bøezové ve svém lat. psaném díle Chronicon
(Husitská kronika) podává jako pøesvìdèený kali�ník jiný ob-
raz husitství ne� pape�ský legát Aeneas Silvius Piccolomini
(1405 - 1464, pozdìj�í pape� Pius XII.) ve své latinské Historii
èeské (Historia Bohemica). Zde �lo ov�em o zásadní názorový
postoj, který mnohdy poznamenává i moderní historiografii. Pøí-
kladem sporné historické vìrnosti právì z dùvodù neznalosti
spolehlivých odborných postupù (a mo�ná také z touhy minu-
lost trochu pøikrá�lovat) mù�e být Kronika èeská Václava Háj-
ka z Liboèan (vy�la r. 1539), její� autor si dost vymý�lel, ale
vyprávìl tak barvitì a pøesvìdèivì, �e jeho kniha byla dlouho
oblíbenou èetbou a plnila vlastnì roli dne�ních historických ro-
mánù.

U�ívání slova �kronika� v titulech nìkterých støedovìkých próz,
které kroniky v pravém slova smyslu nebyly, poukazuje
k dne�nímu pøenesenému významu tohoto slova. O �románové
kronice� èi �kronikáøské próze� apod. se hovoøí v pøípadì tako-
vé literatury (èasto nìkolikasvazkové), v ní� autor sleduje øadu
generací urèitého rodu, pak se u�ívá výraz sága, pøípadnì kro-
nikáøskými záznamy zpùsob �ivota na urèitém místì (jako V.
Mr�tík a A. Mr�tík v Roku na vsi). V tomto smyslu jsou kronika-
mi napø. Jiráskovo dílo U nás, Holeèkùv obsáhlý cyklus Na�i,
prózy J. Herbena, V. Martínka, ale i napø. Bassùv Cirkus Hum-
berto èi Majerové Siréna a mnoho románù dal�ích.

FRANTI�EK KØELINA
1903 - 1976
Uèitel, èasopisecky tiskl v Cestì, v Severu a východu, Ven-

kovu, Národním osvobození. V padesátých letech nemohl pu-
blikovat, byl protiprávnì na devìt let uvìznìn, po propu�tìní
z vazby pracoval jako dìlník.
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F. Køelina vstoupil do literatury v druhé polovinì dvacátých let
básnickou sbírkou Pùlnoèní svítání (1927), pozdìji vydal sbírky
Pøedjitøní tma a Plaché svìtlo (1930, 1934), úèastnil se ve sbor-
níku Básníci selství (1932), do nìho� pøispìli i napø. J. Èarek, J.
Èep, A. C. Nor aj. Av�ak podstatou jeho tvorby byla próza.

Jako prozaik patøil ke katolickému smìru ruralistù, v jeho�
popøedí stál svým zdùrazòováním zakoøenìní èlovìka v rodné
pùdì. Druhou takovou oporou �ivota bylo pro Køelinu køes�an-
ství, je� mu pøedstavovalo mo�nost vzdorovat rozkladným vli-
vùm doby. Vztah k rodné pùdì jako vztah k domovu vyjádøil u� ve
svých povídkových sbírkách Hlas koøenù a Jalovèí stránì
(1927, 1937), z nich� zejména druhá (pøepracovaná r. 1947)
je pùsobivá bezprostøedním citovým vidìním podje�tìdské pøí-
rody.

�íøeji zalo�ený pohled na �ivot venkovských lidí podává Køe-
lina z ruralistického zorného úhlu ve svých obsáhlej�ích ro-
mánech Hlas na pou�ti (1935), dále Hubená léta (1935) a
Puklý chrám (1937), tyto dva tvoøí s daleko pozdìji vydaným
románem Bábel (1968) trilogii Zemì dìdièná. Autor se v ní
na osudech mnoha postav zabývá ústøední my�lenkou v�ech
ruralistù: moderní zpùsob �ivota nièí mravní i nábo�enské za-
lo�ení nìkdej�ího venkova, jen� mìl svou sílu a své hodnoty,
pøesto�e �ivot na nìm nebyl zdaleka snadný. Zde je bezpo-
chyby podstata Køelinovy tvorby, i kdy� v okupaci vydává tri-
ptych Klíèe království a historické romány (Dcera královská,
blahoslavená Ane�ka Èeská,1940; Amarú, syn hadí, 1942) a
prózy dal�í, mj. nìkolik knih pro dìti, z nich� patrnì nejpùso-
bivìj�í je pøíbìh Z bukového døeva (1943). Koncem �edesá-
tých let vy�la i nìkterá Køelinova díla dal�í.

V Hubených létech, Puklém chrámu a pak v Bábelu nabývá
Køelinova oddanost pùdì a venkovu zvlá�tní podobu. Skuteè-
nost, �e v tomto prostøedí vidí jednu z rozhodujících jistot lid-
ství, neznamená nikterak, �e je idealizuje. Naopak. Èasto zob-
razuje postavy, které tíha �ivota dovedla a� k mystické hlouba-
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vosti (zde je ponìkud blízký T. Novákové èi A. Sta�kovi), jinde
vidí zjitøenì chudobu venkova, tvrdou práci, ale také hami�-
nost, závist, bezohlednost. V padesátých letech tolik zdùraz-
òovaná pøedstava, �e ruralismus byl oslavou nìjakého abs-
traktního a v�em ��astný a spokojený �ivot zaruèujícího selství
(ostatnì obecnì nesprávná) se na Køelinu nehodí ani trochu.
Pro autora je venkov prostøedím, v nìm èlovìk mìl schopnost
za pomoci víry v Boha sná�et lidský údìl a udr�ovat si svou
dùstojnost, zatímco tzv. �moderní civilizace� mu jak tuto schop-
nost, tak jeho dùstojnost bere.

U Køeliny se tak zvlá�� nápadnì projevil obecný rys èeských
ruralistù dvacátých a tøicátých let, jakási rozpornost, tkvící
v jejich zamìøení na venkovský �ivot. Na jedné stranì to bylo
nìkdy a� pøedpojaté zdùraznìní venkova jako jediné spásy pøed
zka�enostmi velkomìsta (co� proti nim popuzovalo napø. avant-
gardu takøka jako celek, nebo� ta byla spí�e �mìstská�), na
stranì druhé citlivá vnímavost k venkovskému èlovìku, jeho
psychice a sociálním problémùm, tedy cosi, co novì navazo-
valo na tradice venkovské prózy jdoucí od K. Svìtlé. Køelina
tyto klady ruralismu projevil nejvíce a s opravdovou umìlec-
kou pøesvìdèivostí v próze Jalovèí stránì a v románu Puklý
chrám.

PETR KØIÈKA
1884 - 1949
Vystudoval chemii, byl úøedníkem cukrovaru, úèastnil se prv-

ní svìt. války, v ní� byl ranìn, po válce byl úøedníkem minister-
stva �kolství.

Svùj debut �ípkový keø (1919) dokonèil za války v lazaretu,
tìsnì po válce vydal sbírku Bílý �tít (1919) a pak dvì dal�í
bìhem dvacátých a tøicátých let (Hoch s lukem, 1924; Chléb a
sùl, 1933). Z nich zejména v Hochu s lukem vyniká upøímná
pøirozenost, pøíznaèná pro Køièkovu prvotinu, a snad nejzøetel-
nìji se tu ukazuje jeho osobitost. V r. 1945 vy�la sbírka Svìtlý
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oblak, po druhé svìtové válce dále ve stejném roce 1946 sbír-
ky Bìsové a Píseò meèe, kromì nich i satira Ïábel frajtrem.
V�echny pováleèné knihy se vyrovnávaly s léty okupace, ve
svých ver�ích autor parafrázoval slovanskou lidovou poezii.
Bohatá byla jeho èinnost pøekladatelská, hlavnì z ru�tiny, pøe-
kládal napø. Tolstého, Gogola, Lermontova, Pu�kina a dal�í.

Petr Køièka byl básníkem svým zpùsobem zvlá�tním. Nehlá-
sil se k �ádnému proudu avantgardy, ani nenavazoval na tra-
dièní ver�ový projev, nejblí�e ve své dobì mìl snad k  J. Wol-
kerovi. Byl to autor nenápadný, nevtíravý, nikdy nestál v popøedí
literárního �ivota. Pro jeho první dvì sbírky a ver�e z dvacátých
a tøicátých let je charakteristická lyriènost, citovost, �ivotní
skromnost. Usiloval o prostý básnický obraz, èistý my�lenkovì
i výrazovì, zároveò v�ak otevøený ve vyjádøení vlastních vnitø-
ních zmatkù. Domov, pøíroda, dìtství, to jsou hlavní sféry jeho
lyriky, která nechtìla ètenáøe nièím oslòovat, ale chtìla v nìm
vzbudit urèité soucítìní, pocitové ztoto�nìní.

U Køièky jako by se zá�itky z první svìtové války promìnily
v potøebu lidského pøátelství, sounále�itosti, jeho ver�e jako by
byly neseny známým lidovým rèením: Sdìlená radost, dvojná-
sobná radost, sdìlená bolest, polovièní bolest. Najdeme u nìho
opravdu radost i bolest a pøipadá nám, �e obojí pro�íváme zá-
roveò s ním.

KUBISMUS
Pøedev�ím smìr výtvarného umìní (Pablo Picasso, 1881 -

1973; Fernard Léger, 1881 - 1955, u nás napø. Emil Filla 1882
- 1953), v literatuøe se projevil zejména u Francouzù Guillau-
ma Apollinaira, 1880 - 1918, napø. v jeho Alkoholech a Kaligra-
mech, a Jeana Cocteaua 1889 - 1963), u nás spí�e okrajovými
vlivy.

Kladl do popøedí svébytné, nepopisné vidìní, které jakoby
�rozbíjelo� skuteènost na dílèí prvky a z nich skládalo vlastní
umìlcùv pohled. Mù�eme jej zaøadit do obsáhlej�ího smìøová-
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ní civilismu a civilizaèní poezie v dobì kolem první svìt. války.
Nìkdy je oznaèováno propojení kubismu s  futurismem (pøiklá-
dané Apollinairovi) jako kubofuturismus.

JAROSLAV KVAPIL
1868 - 1950
Od r. 1900 re�isér a dramaturg, pozdìji �éf èinohry Národní-

ho divadla v Praze, za první svìt. války se úèastnil protirakous-
kého odporu, byl hlavním spoluautorem Manifestu èeských
spisovatelù v r. 1917. Psal do Lumíru, Osvìty, Svìtozoru, Zla-
té Prahy aj. Tìsnì po první svìt. válce pracoval na minister-
stvu národní osvìty (co� byl tehdej�í název ministerstva kultu-
ry), ani� by pøeru�il svou èinnost divadelní, za nacistické oku-
pace se úèastnil odboje a byl vìznìn.

Kvapil byl pøedev�ím divadelní re�isér, který proslul napø.
inscenacemi Shakespearových her, Èechova, Ibsena aj.,
z na�ich autorù napø. A. Jiráska. Po dlouhou dobu urèoval
tváønost Národního divadla jako první èeské scény. Zároveò
byl v�ak pøekladatelem a básníkem, jeho sbírky ze sklonku
19. stol. (Padající hvìzdy, Relikvie, Básníkùv deník, Rù�ový
keø, Oddanost aj.), vycházející z francouzské dekadence, do
znaèné míry pøedjímají èeský symbolismus. Byl i autorem øady
dramat (Pøítmí, Memento, Bludièka, Oblaka a dal�ích).

Nejvìt�í, a mo�no øíci trvalou �ivotnost si v�ak z Kvapilovy
tvorby udr�ela jeho ver�ovaná jevi�tní Pohádka o princeznì
Pampeli�ce (1899), hra, která se vrací na divadelní prkna
s pravidelností, zastihující dosud snad v�echny generace.

KÝÈ
Tradièní oznaèení pro pokleslé, umìlecky bezcenné produkty

v oblastech, které jsme jinak zvyklí posuzovat jako umìlecké,
tedy nejen v literatuøe, ale i v malíøství, sochaøství, hudbì aj.

U literatury bývá nìkdy u�íván výraz brak pøibli�nì ve stej-
ném významu pro texty, které pouze opakují ustálené druhy
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pøíbìhù (napø. dívèí románky), jsou psány povrchnì, �patným
jazykem, bez autorské osobitosti. Pøíznaèným rysem kýèe bývá
nejen nepùvodnost, ale i pøehnanost, podbízivost, køiklavost:
za výmluvnou ukázku kýèe jsou pokládány napø. so�ky zahrad-
ních trpaslíkù nebo obrázky prodávané turistùm na ulicích. Kýè
je snadno srozumitelný, nevy�aduje, aby se jeho vnímatel nì-
jak my�lenkovì èi citovì dopracovával k hlub�ím významùm,
kýè je v�dy líbivý, �pohodový�, ve výtvarném umìní zobrazuje
pøíjemné scény, v literatuøe má ��astný konec. Nevede nás
k pochybnostem, otázkám, splòuje, co je od nìj oèekáváno,
ale nenabízí nic víc, toto oèekávání nijak nepøesahuje. Nao-
pak. Kýè se sna�í, aby okam�itì vyhovìl v tom, co od nìj chce-
me: koho potì�í pestrý trpaslík v zahrádce, je potì�en hned a
má pokoj, zrovna tak je tomu u kýèovitých popìvkù, televiz-
ních seriálù apod.

Existují desítky definic kýèe a øada knih o nìm, potí� v�ak je,
�e kýè odpovídá dokonale na nìkterá mimoumìlecká pøání lidí,
kteøí (pøinejmen�ím v danou chvíli) nechtìjí nic jiného ne� prá-
vì to, co jim nabízí. Kýè má toti� je�tì jednu vlastnost, která
lidem vyhovuje: snadno a rychle na nìj zapomeneme, jakmile
s ním nejsme ve styku. Skuteèné umìlecké dílo nám poøád
jaksi �vrtá v hlavì�, vracíme se k nìmu, pøipomíná se nám. Kýè
ne. Výzkumy napø. ukazují, �e spousta lidí si nepamatuje dìj
seriálového dílu, na který se dívali vèera, ale pøi tom dívání mu
zcela podlehli, zapomnìli na své bì�né �ivotní starosti atd.
Právì z toho kýè tì�í.

Navíc v praxi nejsou hranice kýèe zdaleka tak zøetelné jako
v teorii a nezøídka se kýèovité produkty staly inspirací pro vá�-
né umìlecké dílo. V období tzv. postmodernismu výtvarné
i literární umìní èasto zámìrnì pracuje s prvky kýèe, buï pro
kontrast nebo proto, aby je zaøadil do nových významových
souvislostí. Proto se stále èastìji hovoøí v pùvodním slova smys-
lu spí�e ne� o kýèi napø. o  komerèní literatuøe, pøípadnì o 
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konzumní literatuøe, u� také proto, �e �iroký konzum a obchodní
úspìch jsou hlavní pohnutkou i samotného kýèe.

FRANTI�EK LANGER
1888 - 1965
Po lékaøské fakultì a úèasti v legiích bìhem první svìt. vál-

ky pùsobil jako vysoký dùstojník vojenské zdravotní slu�by,
pøièem� tìsnì pøed druhou svìt. válkou byl tøi roky zároveò
dramaturgem Mìstského divadla na Král. Vinohradech. Byl
pøítelem K. Èapka, J. Ha�ka (obìma vìnoval pøátelské a za-
svìcené vzpomínky v knize Byli a bylo z r. 1963), dále
F.�rámka, K. Tomana, J. Mahena, S. K. Neumanna.

Langerovy poèátky byly tedy poznamenány blízkými styky
s okruhem anarchistù, sám patøil k  pøedváleèné modernì ko-
lem Almanachu na rok 1914. Po r. 1918 byl mnohdy pøijímán
tak trochu jako oficiální �hradní� spisovatel, co� v�ak pro nìho
stejnì jako pro Èapka nikdy neznamenalo nìjaké pøizpùso-
bování nebo dokonce popírání sebe sama. Ostatnì více ne�
�hradním� autorem byl autorem divadla na Vinohradech, kde
mìly jeho hry obvykle premiéru. Èasopisecky publikoval
v Lumíru, Besedách Èasu, Zlaté Praze, Národních listech, Di-
vadle, Rudých kvìtech, Rozpravách Aventina aj. Pøed nacis-
tickou okupací emigroval do Londýna, stal se �éfem zdravot-
nictva èeskosl. armády, po návratu se vìnoval pouze literatu-
øe.

Franti�ek Langer byl a zùstává nejznámìj�í jako dramatik.
Ze svého anarchistického mládí si na divadlo pøinesl smysl pro
vtip, lidový �ivel, bezprostøednost a buøièství, realistické my�-
lení a smysl pro dramatickou výstavbu dalo jeho hrám pevný
øád. Dohromady to bylo spojení, které získávalo oprávnìný
úspìch u divákù v�ech vrstev. Platí to zejména u autorových
komedií z dvacátých let (Velbloud uchem jehly, Grandhotel Ne-
vada, Obrácení Ferdi�e Pi�tory), ale i pro dramata z let tøicá-
tých, napø. Andìlé mezi námi, Dvaasedmdesátka.
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Rozporné reakce vzbudila hra Jízdní hlídka (1935)
s legionáøskou tematikou. Nìkteøí ji chápali jako schematizují-
cí oslavu legií a Langer byl buï nad�enì chválen èi odsuzován
spí�e podle hledisek politických ne� umìleckých. Vypjatost pro-
støedí hry mnohým pøekryla, �e mu �lo pøedev�ím o obraz lid-
ských projevù v �ivotním ohro�ení, o rozlo�ení rùzných posto-
jù u rùzných postav. Langer ov�em cítil legionáøsky a nijak se
tím neskrýval, v �ádném pøípadì v�ak toto období nevidìl jed-
nostrannì, podobnì jako napø. J. Kopta, naproti tomu ne tak
kriticky, jako tøeba V. Kaplický, co� ukazují jeho váleèné povíd-
kové soubory (Pìt povídek z vojny, 1920; �elezný vlk, 1920)
i kní�ka pro mláde� (Pes druhé roty; pro mláde� napsal
i populární chlapecký román Bratrstvo Bílého klíèe, za války
vydal v Londýnì prózu Dìti a dýka aj.).

Ojedinìlým dílem v Langrovì tvorbì byl román typu science
fiction z dvacátých let, Zázrak v rodinì (1929, 2 díly), jeho� hr-
dina je schopen splnit ka�dé pøání. Prozaická tvorba stála v�ak
v�dy v pozadí jeho dramat, aèkoliv byl povídkáøem mimoøád-
ným (napø. Snílci a vrahové, 1921; Pøedmìstské povídky, 1926;
Mrtví chodí mezi námi, 1930). Po r. 1948 nebyl F. Langer jako
legionáø a masarykovec autorem �ádoucím, co� vytvoøilo v jeho
tvorbì nucenou pøestávku. A� v r. 1963 vydal vzpomínkovou
knihu Byli a bylo (zamý�lel i druhý svazek, který u� nenapsal),
v roce autorovy smrti vy�ly jeho Filatelistické povídky a posmrt-
nì Malíøské povídky, dva nerozsáhlé svazky dokonalého vy-
pravìèství.

JOSEF JAROSLAV LANGER
1806 - 1846
Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, kde ho uèil V. K.

Klicpera, potom filozofii v Praze, zkusil i práva. Pùsobil jako sou-
kromý uèitel a archiváø, redigoval èasopis Èechoslav, psal do
Kvìtù, sborníku Vesna aj. Nakonec se vrátil do rodného Boh-
danèe a do�il nedlouhý vìk v osobním zklamání.
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Josef J. Langer patøil mezi ty postavy druhého období národ-
ního obrození, které se øídily velkými vzory J.Jungmanna èi F.
Èelakovského a chtìly, aby koneènì té nové èeské literatury
bylo co nejvíc. I on se vìnoval folkloristice (sebral Èeské pros-
tonárodní obyèeje a písnì, Svatební písnì), ale také psal. Sbírka
Selanky (1830) mìla ètenáøi ukázat dávnovìk Slovanstva, a
dnes je a� dojemná tím, jak si jej Langer pøedstavoval. Sbírka
Krakováèky navazovala na lidovou poezii a kromì tìchto dvou
svazeèkù vydal autor je�tì Bohdanecký rukopis (1831) a Den
v Kocourkovì, satirické bajky. Langer patøil k autorùm, jako byl
J. V. Kamarýt, �. Hnìvkovský, A. Puchmajer a nìkolik dal�ích,
stojí na poèátcích novodobé èeské poezie pokusy, v nich� sna-
ha pøevládala nad v�ím ostatním. Tato snaha v�ak tehdy pù-
sobila jako dùkaz, �e èesky opravdu psát lze.

LEGENDA O SV. KATEØINÌ
viz �ivot sv. Kateøiny

LEGENDA O SV. PROKOPU
asi pol. 14. stol.
Èeská ver�ovaná legenda vycházející z latinské pøedlohy

psané prózou (Vita maior, Vìt�í �ivot), je vylíèením �ivota sva-
tého Prokopa, který podle ní opustil úøad kanovníka, stal se
poustevníkem na Sázavì a pozdìji na naléhání kní�ete Oldøi-
cha, jen� se tu s Prokopem v podání legendy setkal, opatem
kní�etem zalo�eného klá�tera. Sám Sázavský klá�ter byl po-
zoruhodný tím, �e se se v nìm v Èechách udr�ela a� do 11.
stol. slovanská liturgie (= bohoslu�ebné obøady, nábo�enské
úkony) zavedená Konstantinem a Metodìjem na Velké Mora-
vì r. 863 (viz staroslovìnská literatura), aèkoliv jinde u� u nás
byla u�ívána od 10. stol. liturgie latinská.

Legenda je nesena nejen obdivem k samotnému sv. Proko-
povi, podáním jeho úctyhodných vlastností, èinù a zázrakù, ale
také svými národními rysy. Slovanská liturgie, tj. liturgie ve sta-



200

roslovìn�tinì, je pojímána jako �èeská�, latinská jako �cizácká�
èi pøímo nìmecká. Legenda se v�ak výraznìji nezabývá nábo-
�enskými otázkami, ty nestojí ve støedu jejího zájmu, aèkoliv
bychom to mo�ná èekali. Více je zdùraznìn význam samotné-
ho Sázavského klá�tera a spor obou liturgií je vidìn spí�e s vlas-
teneckou bojovností, vyhnání slovanských mnichù z klá�tera
jako vítìzství cizáckého �ivlu. Do textu legendy proniká
s pøekvapivou barvitostí obraz bì�ného venkovského �ivota ve
støedovìku, prostøedí, v nìm� se sv. Prokop pohyboval a
v nìm� konal dobro. Sám Prokop je tu zobrazen jako lidový
svìtec, aèkoliv byl zøejmì urozeného pùvodu a jeho rodina se
na zalo�ení klá�tera asi podílela.

Tato legenda je vyvrcholením øady støedovìkých legend o sv.
Prokopovi, jejich� zaèátkem byla u� krátce po r. 1200 latinsky
psaná Vita minor (Men�í �ivot), u které se nìkdy soudí, �e vy-
cházela ze staroslovìnsky psaného podkladu. Èeská ver�ova-
ná legenda podle Vita maior je vyprávìna velmi prostým, sro-
zumitelným jazykem, aby její pøedèítání dobøe chápal i obyèejný
posluchaè. Ve vývoji na�í star�í literatury pøedstavuje jedno
z nejcennìj�ích dìl èeské nábo�enské epiky ve 14. stol. a bývá
pøijímána v urèité návaznosti na Dalimilovu kroniku i jako pøed-
chùdce literatury husitské.

LEGENDY
Vyprávìní o �ivotì svatých, jeho� cílem je ukázat køes�anùm

osobnost svìtce jednak jako vzor víry, jednak jako nìkoho, kdo
buï z bo�í vùle konal zázraky, nebo z vùle vlastní pro svou
víru podstoupil muèednickou smrt. Ve svém nejstar�ím význa-
mu byly legendy èástmi z církví schválených �ivotopisù svìt-
cù, tyto èásti se pøedèítaly v kostele (z latinského lego = èíst)
v den, zasvìcený pøíslu�nému svatému. Legendy se v�ak brzy
staly samostatným literárním útvarem, ver�ovaným èi v  próze.

Pùvodní latinské legendy byly u� ve støedovìku pøekládány,
pøevyprávìny atd., stávaly se vedle rytíøského eposu hlavní
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literární oblastí. Pro legendy bylo pøíznaèné, �e pronikaly mezi
prostý lid, nebo� uchvacovaly svým zvlá�tním spojením dìjo-
vého napìtí (zá�itky svìtcù pøi èasto barvitì podaném muèení
apod.) a duchovností, je� z nich vyplývala. Proto øada legend
se ve svìtové literatuøe objevuje ve dvojí podobì, jako vyprá-
vìní vzdìlaných autorù pro nároènìj�í posluchaèe a dále v pøe-
vyprávìní jednodu��ím, urèeném �irokému publiku a zdùraz-
òujícím dìjové prvky. Zejména v baroku tato druhá podoba
èasto odsouvala nábo�enský ráz legend do pozadí a kladla je
do blízkosti napø. povìstí apod., vzru�ující literatury s výraznou
�vzorovou� postavou. Pøitom v�ak i v daleko novìj�í dobì, v 19.
a 20. stol. vznikají soubory církevnì pojatých a kanonizova-
ných (= církví schvalovaných) legend, aby byly takto zpracová-
ny osudy pokud mo�no v�ech svìtcù.

U nás hrály legendy významnou roli u� v období staroslovìn-
ské literatury (panonské legendy), významné byly �ivot sv.
Václava a Druhá staroslovìnská legenda o sv. Václavovi, vznik-
lá pod vlivem latinských pøedloh (hlavnì Kristiánova legenda,
Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae aviace eius,
tj. èesky �ivot a umuèení sv. Václava a jeho babièky sv. Ludmi-
ly, u Kristiána viz i dal�í lat. legendy). Pozdìji ve 14. stol. je
literárnì nejvýznamnìj�í legenda o sv. Kateøinì, poèátkem to-
hoto století a pak hlavnì za Karla IV. v�ak vznikaly mnohé
zlidovìlé legendy, napø. O sv. Prokopovi, O deseti tisících rytí-
øù, O sv. Anselmovi, O Je�í�ovì mládí, O sv. Markétì, O sv.
Jiøím, O nanebevzetí Panny Marie, O sv. Jeronýmovi knihy troje,
�ivot Josefùv, �ivot Adama a Evy, O radostech svaté Marie,
O Maøí Magdalénì a dal�í.

Hlavním pramenem, z nìho� èerpali autoøi èeského pøevy-
právìní a tím i zlidovìní legend, byla latinská sbírka domini-
kánského mnicha Jakuba (Jacobus) de Voragine (1229 èi 1230
- 1298) nazvaná Legenda aurea sive chronica lombardica (zkrá-
cenì Legenda aurea, Zlatá legenda, Legenda zlatá). Podle ci-
zích pøedloh vznikla i tøi nejznámìj�í a nejstar�í díla èeské
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umìlecké prózy: soubory Pasionál, �ivoty svatých Otcù, �ivot
Krista Pána. V Pasionálu, jen� vycházel ze Zlaté legendy, byly
v nìkterých pøípadech vlo�eny pøíbìhy èeských svìtcù místo
svìtcù cizích a Pasionál byl tak oblíben, �e se stal jedním
z prvých èeských tiskù. U�ívaly se v�ak i prameny nekanoni-
zované (= tj. církví neschválené), pocházející u� z prvních sto-
letí køes�anství.

V baroku z nìkterých legend látkovì èerpaly �kolské hry èi
zcela zlidovìlé hry, zde u� pùvodní nábo�enské rysy ustupují
a pùvodní námìt je znaènì zesvìt�tìn, mezi lidovými hrami
o svatých je ze 17. stol. snad nejznámìj�í Hra o sv. Dorotì.
Je�tì pozdìji se legenda vyvíjela jako zcela samostatná zále-
�itost církevních publikací, av�ak její princip spojení dìje
s duchovní náplní lákal i významné autory k èistì umìleckému
pojetí a pøetváøení, napø. J. Zeyera, J. Vrchlického, J. Durycha
aj.

LIBRETO, LIBRETISTA
Libreto je text, na který pí�e hudební skladatel pøevá�nì je-

vi�tní dílo, jako je opera èi opereta. Samo libreto je buï pùvod-
ní, nebo je zpracováním divadelní hry, povídky, novely èi jiné
literární pøedlohy, napø. libreto E. Krásnohorské Hubièka ke
Smetanovì opeøe vzniklo podle povídky K. Svìtlé. Libreto jako
relativnì samostatná oblast literární tvorby (obvykle v�ak
v pøímé souèinnosti se skladatelem hudby) vznikalo koncem
16. stol., zpoèátku byla libreta ver�ovaná, od 19. stol. jsou psá-
na i prózou.

Opera èi opereta je sice dílem hudebnì dramatickým, v nìm
hudební a slovesná slo�ka tvoøí nedílný celek a úspìch zále�í
právì na jednotì obou slo�ek, ale obecnì je autorství libreta
jaksi v pozadí: ka�dý ví, �e Prodanou nevìstu slo�il Bedøich
Smetana, ale autora libreta K. Sabinu si mnoho divákù nepa-
matuje. Stejnì i u jiných oper napø. Smetanových (Tajemství,
Èertova stìna) èi u Fibichova Blaníku aj. mnoha milovníkùm
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hudby uniká, �e autorkou libret byla E. Krásnohorská. Diváci a
posluchaèi svìtovì známé opery L. Janáèka Její pastorkyòa si
èasto neuvìdomí, �e libretem je hra G. Preissové (podle hry
té�e autorky Gazdina roba si upravil pro operu Eva libreto J. B.
Foerster), u jiné Janáèkovy známé opery, Pøíhody li�ky Bys-
trou�ky, se mnohdy zapomíná, �e její libreto vychází z prózy
R. Tìsnohlídka atd. atd. Tento problém obvykle nenastává, kde
si slovesná slo�ka operního díla u� døíve a samostatnì získala
mimoøádnou proslulost, jako je tomu napø. u Janáèkovy Vìci
Makropulos, jejím� slovesným základem je hra K. Èapka, ale
i to platí spí�e v národním kontextu: kdekdo si pamatuje, �e
Figarovu svatbu slo�il W. A. Mozart, ale spousta lidí zapomí-
ná, �e se tak stalo na základì hry Pierra-Augustina Beaumar-
chaise (1732 - 1799, první inscenace 1784), aèkoliv hra má
stejný název, pro�la jevi�ti celé Evropy a je stále znovu uvádì-
na.

Libretista, tj. autor libreta, stojí tedy v�dy jakoby �ve stínu�
hudebního skladatele, dokonce napø. v mnoha slovnících není
ani zvykem u skladatelù uvádìt, kdo byl libretistou jejich oper.
Naproti tomu mnozí spisovatelé zùstávají nejvíce �iví ve svých
libretech, jak u nás ukazuje nápadnì dílo K. Sabiny a E. Krás-
nohorské.

LIDOVÁ SLOVESNOST
Je jednou z nejdùle�itìj�ích oblastí folkloru a jako taková pøed-

mìtem vìdeckého zájmu folkloristiky. Tvoøí ji nepsané, ústním
podáním pøedávané, nìkdy ustálené, ale daleko èastìji rùznì
pozmìòované texty, které se li�í od tzv. autorské literatury i tím,
�e jejich tvùrce neznáme, pokud ano, hovoøí se o slovesnosti
zlidovìlé.

Vlastní lidová slovesnost zahrnuje �iroký okruh pohádek, po-
vìstí, písní (napø. milostných, ukolébavek, koled aj.), pranos-
tik, poøekadel, pøísloví, hádanek, anekdot a humorek a dal�ích
slovesných útvarù rozmanitého druhu, v øadì zemí patøí k lidové
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slovesnosti i hrdinské zpìvy (u Jihoslovanù, ruské byliny aj.).
Její dùle�itou souèástí je i dìtská slovesnost (øíkadla, rozpoèí-
tadla aj.) a zvyková èi obøadní ústní slovesnost (napø. pøi vyná-
�ení Morany, o Vánocích, pøi pálení èarodìjnic apod., ale i napø.
pøi svatbách, pohøbech, køtinách aj., tj. obøadech rodinných),
pøíp. i lidové hry, lidové loutkové hry a dal�í. V novìj�í dobì se
k lidové slovesnosti poèítá nejen ta �venkovská�, ale i napø.
neautorské kramáøské písnì a slovesný folklor mìstský.

Z povahy ústního pøedávání vyplývá velké mno�ství obmìn
(tzv. variant, optimálním variantem je ve folkloristice nazýván
jakýsi prùøez rùznými varianty té�e látky) textù lidové sloves-
nosti, pøièem� tyto obmìny jsou dány jednak èasovì (generaci
po generaci), jednak místnì: v zásadì stejná pohádka se vy-
právìla s obmìnami jinak v ji�ních Èechách a jinak ve východ-
ních, ale folklorista by nás pouèil, �e podobnou pohádku na-
jdeme i v Nìmecku, Francii a tøeba a� v Indii. Zejména právì
u pohádek existuje celosvìtový katalog látek a motivù (viz po-
hádka), zji��ující èasto a� pøekvapivé a nevysvìtlitelné shody
(napø. nìkteré pohádky amerických indiánù mìly je�tì pøed ob-
jevením tohoto svìtadílu Kolumbem podobné námìty jako po-
hádky evropské èi asijské), které jsou pøedmìtem øady proti-
chùdných teorií.

Rùznì se vykládá sám pùvod lidové slovesnosti. V dobì, kdy
o ni vznikl zájem mezi sbìrateli, tj. v období preromantismu a
v romantismu, u nás v  obrození, se vìøilo, �e je �èistým�, �ry-
zím�, psanou literaturou neovlivnìným výsledkem ducha a tvoøi-
vosti lidu. Brzy se v�ak ukázalo, �e tomu tak není zcela, �e po-
dobnì jako napø. folklorní výtvarné umìní (a tvary a ozdoby ke-
ramiky apod.) bylo ovlivnìno autorskou umìleckou tvorbou,
i lidová slovesnost vstøebávala vlivy napø. liturgických textù, po-
hádkových sbírek (napø. Pohádek tisíce a jedné noci), záznamù
bajek ezopských èi La Fontainových (1621 - 1695), do lidových
vyprávìnek pronikal vliv eposù (zejména v pozdìj�ích prozaic-
kých podobách), legend atd. atd.
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Z nad�ení pro lidovou slovesnost pak mnozí pøe�li k opaku,
pokládali ji pouze za �pokleslou� formu autorské literatury, co�
je krajnì nepøesné: zaprvé zdaleka ne ka�dý text lidové slo-
vesnosti má svùj zdroj v nìjaké autorské pøedloze, zadruhé
i tam, kde takový zdroj existoval, byl v�dy pozmìnìn a oboha-
cen pùvodním vkladem lidového my�lení, cítìní i vyjadøování,
vèetnì lidové obraznosti, ale také lidovým prostøedím, zpùso-
bem �ivota, ustálenými obyèeji, tradicemi apod., èím� se navíc
lidová slovesnost èasto stávala v opaèném smìru podnìtem
i tvorbì autorské, zejména od 19. stol.

U nás se v dobì obrození stala lidová slovesnost zvlá�� vý-
znamným zdrojem národního a jazykového sebeuvìdomìní
i pramenem, z nìho� èerpala nová autorská tvorba. Tak tomu
bylo u  K. J. Erbena, F. L. Èelakovského, J. V. Kamarýta, J.J.
Langera aj., pozdìji u øady autorù, kteøí lidovou slovesnost sbí-
rali, zapisovali a zachraòovali pro dal�í generace, jako napø. B.
Nìmcová, J. �. Baar F. Su�il, F. Barto�, B. M. Kulda (1820 -
1903), je�tì pozdìji napø. J. F. Hru�ka (1865 - 1937),
v meziváleèných letech V. Øíha (vl. jm. V. Tille, 1867 - 1937),
J. �. Kubín, K. Plicka aj. V dobì mezi dvìma válkami se vùèi
lidové slovesnosti projevoval dvojí vztah. Na jedné stranì folk-
loristický zájem o ni nabýval u� vìdeckou povahu (V. Tille, J.
Procházka), na druhé stranì hlavnì pohádky se staly pøedmì-
tem nejrùznìj�ích pøevyprávìní èi �pøevyprávìných pøevyprá-
vìní�, tì�ících ze zájmu o lidovou pohádku a spadajících spí�e
do okruhu komerèní literatury doby. Trvalým rozvojem vìdec-
ké folkloristiky postupnì zesiloval vztah prvý.

JOSEF LINDA
1789 - 1834
Knihovník, redaktor, pøítel V. Hanky. Autor prvého obroze-

neckého historického románu (Záøe nad pohanstvem), a histo-
rického dramatu (Jaroslav �ternberk v boji proti Tatarùm). Ze-
jména jeho román byl ve své dobì velmi oblíbený a mìl znaè-
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ný vliv na národní sebeuvìdomování. Do nìj v�ak Linda asi
je�tì významnìji, i kdy� znaènì pochybnì zasáhl svou prav-
dìpodobnou úèastí na podvr�ených literárních památkách, ji-
mi� byly Rukopis královédvorský a zelenohorský.

LITERÁRNÍ SKUPINA
Moravské avantgardní umìlecké seskupení zalo�ené r. 1921,

ovlivnìné expresionismem a dal�ími novými literárními prou-
dy, jeho prvním pøedsedou byl Lev Blatný. Patøili k nìmu po
urèitou dobu napø. K. Biebl, J. Wolker, Èestmír Jeøábek (hlavní
autorova tvorba v�ak pochází z let ètyøicátých a pozdìj�ích),
Josef Chaloupka (1898 - 1930, básnické sbírky Kamarád mrt-
vých, Hlas mlèení, Tvùj bli�ní), literární kritik Franti�ek Götz
(1894 - 1974) aj.

Literární skupina chtìla podobnì jako Devìtsil pøedstavovat
nejen nové tvùrèí postupy, ale i nový vztah k �ivotu. Po této
stránce v mnohém s Devìtsilem nesouhlasila a byla s ním
v napìtí, v jiných otázkách se s ním v�ak shodovala a napø. ve
svém èasopisu Host mnohé autory Devìtsilu publikovala, mj.
zde vy�ly dva manifesty poetismu. Men�í zázemí výrazných
literárních osobností (napø. Wolker ze skupiny ode�el) i vnitøní
nejednotnost v�ak znamenaly, �e skupina nemìla takový vliv
jako Devìtsil.

LITERÁRNÍ VÌDA
Vìdní disciplina zabývající se zkoumáním literatury, pøevá�-

nì umìlecké, èásteènì také nìkterými oblastmi �urnalistický-
mi, v nich� se ve vìt�í míøe projevuje i vyjádøení autorské osob-
nosti (napø. fejeton, causerie, soudnièka aj.). Vznik literární vìdy
jako vyhranìného oboru je pomìrnì mladý, datuje se od polo-
viny 19. stol. To pøirozenì neznamená, �e se døív o literatuøe
nepsalo, �e se nehodnotila a �e se nezkoumaly její zákonitosti.
Vlastnì prvním dílem, které pøineslo nìkteré soustavnì vyjád-
øené poznatky o slovesném umìní a v mnohém je platné stále,
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byla Aristotelova (384 èi 383 - 322 èi 321 pø. Kr.) Poetika, kde
byly mj. stanoveny principy tragédie a dramatu vùbec.

Evropský støedovìk literární vìdu v dne�ním slova smyslu
neznal, vznikaly pouze soupisy dìl (= bibliografie), a to velmi
nesoustavnì. Jen ojedinìlá pozornost byla vìnována základ-
ním �ivotopisným (= biografickým) údajùm, èasto to nepoklá-
dali za nutné ani sami autoøi, pùvodnost díla nebyla tehdy
pokládána za dùle�itou: u znaèné èásti støedovìké literatury
nebyl tvùrce vùbec uvádìn, tak�e je dnes neznámý nebo se
o nìm vedou dohady (napø. Dalimilova kronika). Podstatnìj�í
byly u� úvahy o povaze literatury v  renesanci a klasicismus
se opíral o ucelenou práci odborného rázu (Maurice Boileau,
1636 - 1711, Umìní básnické), romantismus o práce filozo-
fické a umìlecké programy, napø. v Nìmecku vyjádøené se-
skupením autorù �modrého kvìtu�, ve Francii v nìkterých sta-
tích V. Huga (1802 - 1885) aj.

Skuteèný rozvoj literární vìdy od pol. 19. stol. a� po souèas-
nost se vyhraòoval v rùzných názorech a u øady autorù. Lite-
rární vìda se toti� neusoustavnila tak jednotnì jako nìkteré
obory napø. pøírodovìdné, zále�í u ní v�dy, z jakých filozofic-
kých a jiných východisek urèitá vìdecká ��kola� èerpá.

Napø. v souèasnosti se ve svìtì objevují smìry zamìøené
více na sociologicky pojatou literární vìdu, tj. zkoumající litera-
turu jako spoleèenský fakt, dále smìry sblí�ené s jazykovìdou
a teorií významù (= sémiotikou), jiný smìr pøedstavuje psycho-
logicky orientovaná literární vìda (a� u� pod vlivem S. Freuda,
1859 - 1939, a jeho �ákù, nebo pod vlivem amerického behavi-
orismu èi novìj�ích psychologických poznatkù), dále �kola tzv.
�nového kriticismu� (= new criticism), zkoumající literární text
jako uzavøený systém, s odhlédnutím od jakýchkoliv souvis-
lostí, a kladoucí do popøedí pøímou pùsobivost díla jako tako-
vého. Mohli bychom pøipomenout i smìry jiné, jejich pøehled
by v�ak byl pøíli� obsáhlý a nedovoloval by nám ve struènosti
charakterizovat my�lenkové rozdíly, je� mezi nimi panovaly èi
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panují. Podstatné je, �e celek literární vìdy se postupnì rozli�il
do nìkolika navzájem souvisejících oblastí.

První a i neodborníkùm nejznámìj�í z nich tvoøí dìjiny litera-
tury, k nim� patøí také srovnávací literární vìda (= komparatis-
tika). Dìjiny literatury obvykle s oporou o biografická a biblio-
grafická data sledují literární kontexty, v nejèastìj�í podobì
kontext literatury urèitého národa za urèité období (napø. èes-
kou literaturu 20. stol., èeskou literaturu od poèátku po na�i
dobu aj.), ale také kontexty nìkterých literárních smìrù (ro-
mantismu, kritického realismu aj.) nebo kontexty urèité literární
oblasti v mnoha národních literaturách (napø. støedovìká ev-
ropská literatura aj.). Literární historik se mù�e vìnovat
i kontextu díla jednoho autora nebo nìkolika autorù, mezi ni-
mi� je blízkost (napø. �buøièù�). Literární historiografie tak ústí
buï v obsáhlé, èasto mnohadílné svazky, nebo v práce mono-
grafické (= o jednom tématu), pøípadnì v prakticky øe�ené slov-
níky, pøíruèky apod., které jsou obvykle zamìøené úèelovì (napø.
pro �kolní studium apod.) a nepøiná�ejí nové vlastní poznatky,
nýbr� èerpají z prací celistvìj�ího rázu.

Literární teorie, druhá oblast literární vìdy, se vìnuje zákoni-
tostem literární tvorby, stavbì literárního díla, druhùm, �ánrùm,
�ánrovým variantám literatury atd. Je�tì poèátkem tohoto stole-
tí a v meziváleèných letech v ní pøeva�ovala tzv. poetika
v tradièním smyslu, tj. zkoumání urèitých pravidel výstavby pró-
zy èi poezie, napø. obrazných pojmenování, tzv. básnických fi-
gur èi tropù, strofy a ver�e, rytmu, básnického metra, rýmu a
rùzných rysù literárního stylu. Dnes je teorie literatury pojímána
�íøeji jako zkoumání vztahu textové podoby díla, jeho významù
a jeho funkcí.

Literární kritika tvoøí koneènì oblast tøetí. Pøesnì vzato je jí
mínìno hodnocení urèitého díla na pozadí jeho kontextu a
s vìdomím zámìrù, které autor pøi psaní sledoval, tzn. �e napø.
jinak musí literární kritik pøistupovat k tvorbì s vy��ími umìlec-
kými zámìry a jinak k literatuøe konzumní. U� na pøelomu 19. a
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20. stol. vyjádøil francouzský literární vìdec Gustav Langson tøi
hlavní zásady literární kritiky: poznat, co autor zamý�lel, zhod-
notit, jak se mu to zdaøilo právì z hlediska jeho zámìru (tj. zhod-
notit shodu mezi cílem a výsledkem) a posoudit, zda takové
dílo plní ve svém kontextu svùj smysl (tj. posoudit vztah mezi
dílem a mo�ností jeho pùsobení). Takto pojatá kritika ov�em
vy�aduje �iroký rozhled, znalost souvislostí v dané literární
oblasti i vnímavost jak vùèi autorovi, tak vùèi ètenáøi. Èasto
bývá rozli�ována kritika �dojmová� od kritiky zalo�ené na vì-
deckém poznání a souvislostech, kritice v�dy hrozí nìkterá
zkreslení daná zøeteli pøíslu�nosti k urèité literární skupinì, ide-
ologickými, osobními aj. V praxi mnohdy skuteènou literární kri-
tiku nahrazují recenze, tj. spí�e struèné èlánky o knihách (v
nich� recenzent sice také hodnotí, ale své hodnocení ob�írnìji
nezdùvodòuje podle Langsonových zásad), nebo je�tì struè-
nìj�í informace o knize èi jenom její zaznamenání se základní
charakteristikou (tzv. anotace). Recenze mù�eme do oblasti
literární vìdy nìkdy poèítat, pouhé informace a anotace ov�em
ne.

Èeská literární vìda se vyvíjela od obrození pøedev�ím
v oblasti tehdy nejpotøebnìj�í, tj. v literární historii. Nejprve bylo
tøeba �zmapovat� takøka zapomenutou èeskou literaturu. Jako
první to udìlali Josef Dobrovský nìmecky psanými Dìjinami
èeské øeèi a literatury a Josef Jungmann Historií literatury èes-
ké. Jungmann zároveò polo�il základy èeské literární teorie
dílem Slovesnost aneb Sbírka pøíkladù s krátkým pouèením
o slohu. Literární kritikou se v tøetím období obrození a pozdìji
mezi májovci zabývali napø. J. K. Tyl, K. Havlíèek Borovský, K.
Sabina, J. Neruda, který se soustavnì vìnoval i kritice diva-
delní. V období ruchovcù a lumírovcù byla u� literární kritika
velmi obsáhlá, soustøedila se v èasopisech Lumír, Osvìta, ob-
jevovala se v�ak i napø. v Kvìtech, Svìtozoru, Zlaté Praze atd.,
a museli bychom uvádìt øadu jmen.
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V literární historii pøedstavovali poèátkem 20. stol. rozhodují-
cí pøínos tøi autoøi. Byl to Jaroslav Vlèek (1860 - 1930, prof.
èeské literatury na Karlovì univerzitì), jen� napsal dvousvaz-
kové Dìjiny èeské literatury (vycházely 1863 - 1921) a Dìjiny
literatury slovenskej (1889 - 1890), Jan Jakubec (1862 - 1936,
prof. dìjin èeské literatury na Karlovì univerzitì), který vydal
nejprve v r. 1911 a pak ve dvou svazcích v r. 1929 Dìjiny lite-
ratury èeské, k obìma tìmto významným literárním historikùm
se pøiøadil mlad�í Arne Novák (syn T. Novákové, 1880 - 1939,
prof. èeské literatury na brnìnské univerzitì), vydal nejprve
nìmecky dílo Èeská literatura v pøítomnosti (název mìl dnes
ponìkud nezvykle znìjící první slovo: Die èechische Literatur
der Gegenwart), v r. 1910 Struèné dìjiny literatury èeské, o tøi
roky pozdìji Pøehledné dìjiny literatury èeské a øadu knih
o jednotlivých autorech. Dal�í vìt�í literárnìhistorické dílo pak
dlouho nevzniklo, nepoèítáme-li svazky pøíruèek urèených hlav-
nì studentùm, z nich Franti�ek Götz (1894 - 1974, spoluzakla-
datel Literární skupiny, dramaturg a teoretik dramatu, pozdìji
prof. teorie dramatu na Karlovì univerzitì, autor mnoha odbor-
ných publikací o divadle) Struènými dìjinami literatury èeské
dosáhl v letech 1920 - 1945 neuvìøitelné mno�ství 71 vydání
(jeho Novodobá literatura èeská ve �kole dosáhla také úcty-
hodných 19 vydání).

Významné v�ak byly i kni�ní práce, je� publikoval
o jednotlivých autorech Miloslav Hýsek (1885 - 1957, prof. èeské
literatury na Karlovì univerzitì, z jeho publikací napø. Josef
Holeèek, Alois Jirásek, J. K. Tyl, Tøi kapitoly o Petru Bezruèovi
aj.), a to od poèátku 20. stol. a� do druhé svìt. války, soustav-
ná byla literárnìhistorická práce Alberta Pra�áka (1880 - 1956,
prof. èeské literatury na Karlovì univerzitì, psal o staroèeské
literatuøe, o Máchovi, Masarykovi, Herbenovi, slovenské litera-
tuøe aj.), dále studie Jana B. Èapka (1903 - 1982, prof. èeské
literatury na Karlovì univerzitì, zabýval se pøedev�ím star�í
èeskou literaturou).
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Literární kritika se na pøelomu století soustøedila kolem Èes-
ké moderny, èasopisu dekadence Moderní revue, kolem �buøi-
èù� (èasopis Nový kult) a pøedváleèné moderny, èásteènì
i kolem Katolické moderny (èasopis Nový �ivot). Nejvýznaè-
nìj�í osobností literární kritiky se stal F. X. �alda (1867 - 1937,
prof. románských literatur na Karlovì univerzitì), mu� s �irokým
evropským rozhledem a bystrým úsudkem, jeho� stanoviska
byla v�eobecnì vá�ená a uznávaná v�emi generacemi i smìry.

Z dal�ích literárních kritikù a teoretikù vynikli Franti�ek V. Krejèí
(1867 - 1941, napø. knihami o  J.Zeyerovi, J. Nerudovi, J. Vrch-
lickém aj.), Jindøich Vodák (1867 - 1940, vìnoval se pøedev�ím
divadelní kritice, napø. Idea èeského divadla, Tváøe èeských
hercù aj.), Otokar Fischer (1883 - 1938, prof. nìmecké literatu-
ry na Karlovì univerzitì, Otázky literární psychologie,
K dramatu, Du�e a slovo), Miroslav Rutte (1889 - 1954, pøede-
v�ím se zabýval teorií a kritikou divadla, Doba a hlasy, Divadlo
a doba aj.), Václav Tille (1867 - 1937, prof. srovnávacích dìjin
literatury na Karlovì univerzitì, folklorista, vydal mj. knihu o  B.
Nìmcové a Èeské pohádky do r. 1848, Soupis èeských pohá-
dek). Zvlá�tní postavení mìl Zdenìk Nejedlý (1878 - 1962), od
r. 1909 profesor hudební vìdy na Karlovì univerzitì, co� byl
také jeho nejvlastnìj�í vìdecký obor (napø. Dìjiny èeské hud-
by, Dìjiny pøedhusitského zpìvu, Dìjiny husitského zpìvu). Byl
v�ak i autorem nìkolika velmi rozsáhlých monografií (o T. No-
vákové, T. G. Masarykovi, B. Smetanovi aj.), jeho zájmový zá-
bìr postihoval literaturu i hudbu. Nejedlý byl ve svém vkusu
spí�e konzervativní, avantgarda mu moc blízká nebyla, pøesto
jí v�ak otevøel svùj èasopis Var.

Literární kritika dvacátých a tøicátých let mìla rùznou úroveò,
co� ostatnì platilo a platí v�dy, nalézala v�ak znaèné publikaè-
ní mo�nosti v èasopisech jako Èerven, Kmen, ReD, Pásmo,
Disk, Host, Tvorba, Literární listy, pozdìji Brázda, Literární no-
viny, Èin aj., meziváleèná doba byla na literární èasopisy velmi
bohatá, vìt�ina z nich mìla ov�em skupinové zamìøení a nì-
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které jen krátké trvání. Recenzní rubriky byly pravidelnou sa-
mozøejmostí denního tisku. Z tehdy mlad�ích kritikù vynikli napø.
A. M. Pí�a (1902 - 1966, kni�ní soubory Smìry a cíle, Poezie
své doby aj.), Bohumil Polan (1887 - 1971, Básníkùv stín, sou-
bor recenzí mnohem pozdìji �ivot a slovo), divadelní kritik Ed-
mond Konrád (1889 - 1957), Bedøich Fuèík (1900 - 1948), teo-
retik autorù katolického smìru, levicovì zamìøený Julius Fu-
èík (1903 - 1943, soubory jeho kritik a studií vy�ly a� po válce)
aj.

Z tehdy mlad�í generace je tøeba pøipomenout je�tì nejménì
dva, kteøí zasáhli do teoretického dìní doby s prokazatelnì
znaèným dosahem. Prvým z nich je Karel Teige (1900 - 1951,
autor manifestù proletáøské poezie a poetismu a bro�ury Sur-
realismus proti proudu, výrazný mluvèí mladé generace po první
svìt. válce, kni�nì napø. Stavba a báseò, Svìt, který se smìje,
Svìt, který voní aj.), druhým Bedøich Václavek (1897 - 1943,
zabývající se lidovou slovesností a pùsobící i jako teoretik umì-
lecké levice, Od umìní k tvorbì, Poezie v rozpacích, Tvorbou
k realitì, Lidová slovesnost v èeském vývoji literárním aj.). Vý-
raznou literárnìvìdnou osobností tøicátých let byl Václav Èer-
ný (1905 - 1987, Lidové koøeny souèasného umìní, 1929, Esej
o básnickém baroku), který v�ak vìt�inu svých prací vydal a�
v dobì pováleèné.

U� ve tøicátých letech a bìhem války zaèali publikovat nìkte-
øí dal�í významní literární historici a teoretici, napø. Josef Hra-
bák (1912 - 1987), Karel Krejèí (1904 - 1979) a Felix Vodièka
(1909 - 1975). Z jejich prací mj. pozdìji vynikly napø. Hrabáko-
vy studie o literatuøe pøedhusitské a husitské, Krejèího kniha
Jakub Arbes a Vodièkova díla Poèátky krásné prózy novoèes-
ké a Cesty a cíle obrozenecké literatury.

Zásadnì nové my�lení pøiná�el do literární teorie Jan Muka-
øovský (1891 - 1982, prof. estetiky na bratislavské univerzitì a
od r. 1937 na Karlovì univerzitì), vycházející z pojetí tzv. rus-
ké formální �koly, která byla v SSSR potlaèena a její� pøíslu�-
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ník Roman Jakobson (1896 - 1982) �il v Praze v emigraci. Mu-
kaøovského práce (napø. Pøíspìvek k estetice èeského ver�e,
tøi svazky Kapitol z èeské poetiky, stati shrnuté pozdìji do Stu-
dií z estetiky aj.) chápaly literární dílo jako celek, v nìm� jed-
notlivé výrazové prvky (slova, obrazná pojmenování, rytmus,
rým, v próze stavba autorské výpovìdi aj.) jsou spjaty urèitými
vztahy, které jsou také nositeli významu. Proto�e dílo je takto
jednotný celek (struktura, odtud název jeho teorie strukturalis-
mus), podílejí se vztahy na celkovém pùsobení díla, jednotlivé
prvky a jejich spoje vytváøejí v díle tzv. sémantické (= význa-
mové) gesto, které je projevem významotvorného úsilí autora
a nositelem estetické funkce. Mukaøovský znaènì pøedzname-
nal uplatnìní teorie systému v literární vìdì, je� se zaèalo svì-
tovì projevovat a� po druhé svìt. válce. Navíc dal nový, celist-
vìj�í význam samotnému výrazu poetika. Z jeho pojetí toti� vy-
plývá, �e tradièní �poetika�, která jenom hledala v básni druhy
strof, urèovala rytmus, metrum a rým ver�e èi poèítala jeho
slabiky, pátrala po jednotlivých tropech apod., více ménì ztrá-
cela ze zøetele právì ono sémantické gesto, tj. celkové vyznì-
ní díla, a hlavnì ve �kole dosahovala nejvíce toho, �e zprotivila
poezii i studentùm, kteøí by proti ní jinak nic nemìli.

Okupace vývoj literární vìdy ve v�ech jejích oblastech znaè-
nì zbrzdila a po druhé svìt. válce probíhal rozpornì. Svìdèí
o tom mj. skuteènost, �e nové souborné Dìjiny èeské literatury
(pøipravované celou øadou vynikajících pracovníkù Akademie
vìd) zaèaly sice vycházet u� v r. 1959, av�ak závìreèný ètvrtý
díl (literatura od konce 19. stol. do r. 1945) mohl být vydán a�
v r. 1995, kdy u� mu nehrozil ideologický dohled.

LITERATURA FAKTU
Pøesnìj�í vymezení této oblasti je stále pøedmìtem úvah a

rùzných názorù. Nìkdy jsou výrazy literatura faktu a non ficti-
on pokládány za oznaèení tého�, jindy se u nás �non fiction�
pou�ívá v souvislosti s díly ménì beletrizovanými, dùslednìji
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vìcnými, co� v�ak neodpovídá významu, který toto oznaèení
má v zahranièí. Zejména v anglicky mluvících zemích se po-
u�ívá termín non fiction dost �iroce a literatura je dìlena na
dvì velké oblasti, toti� �fiction� a �non fiction�. V zásadì proto
mo�no výrazy literatura faktu a non fiction u�ívat jako toto�-
né, v tvorbì pro dìti (kde je literatura faktu velmi èastá) se
pou�ívá také termín �umìleckonauèná�. Oè v této literatuøe
obecnì vzato jde?

Zatímco beletrie v�eho druhu pøedkládá ètenáøi pøíbìhy, kte-
ré jsou výsledkem autorovy pøedstavivosti, fikce (proto �ficti-
on�), literatura faktu zpracovává urèitý skuteèný materiál, ne-
vystupují v ní vymy�lené osoby, nejsou v ní události, je� se
nestaly, je nefikcí. Kdy� se to takhle øekne, zdá se být rozli�ení
fiction a non fiction jasné, ale právì hranièní tvorba mezi nimi
èiní v�e mnohem slo�itìj�ím.

Napø. za jeden z historických zdrojù literatury faktu jsou
pokládány pamìti, ale tì�ko øíct, kde a jak silnì se v nich uplat-
òuje autorova pøedstavivost, domý�lení èi pøímo vymý�lení.
Dal�í zdroj literatury faktu je vidìn v reportá�i, ale i tam si ne-
mù�eme být nikdy jisti nepøítomností fikce, stejnì tak je tomu
u cestopisù apod. O nic ménì nejasné jsou v�ak hranice lite-
ratury faktu z opaèné strany, toti� u tvorby na pomezí literatu-
ry tzv. vìcné, zejména odbornì popularizaèní. Celá øada umì-
leckonauèných knih pro mláde� je zalo�ena na tom, �e se
umìleckými prostøedky (tj. urèitou mírou beletrizace, ozvlá�t-
nìným stylem, pøíklady ze �ivota atd. atd.) pøedávají dítìti
nauèné poznatky, a míra této beletrizace mù�e být posuzo-
vána rùznì.

Zdá se proto, �e zaøazení urèitého díla do sféry literatury fak-
tu se musí dít v�dy právì u tohoto díla samého, z ohledem na
jeho významové, obsahové i stavební zvlá�tnosti. Pøedev�ím
jsou v literatuøe faktu znaènì oslabeny takové prozaické po-
stupy, jako je napø. dialog, líèení pocitù a dojmù, uvádìní spi-
sovatelem vymy�lených postav do dìje a samotná pøíbìho-
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vost dìje, zejména pak osobní pøítomnost autora v díle. Zdù-
raznìny jsou pøesné údaje, data, èísla, doklady, svìdectví apod.
Pro literaturu faktu jsou pøíznaèné urèité námìtové okruhy,
napø.: historické události, objevy, vynálezy, �ivot známých osob-
ností, zemìpisné poznatky, dobová svìdectví dokumentù, tis-
ku, vzpomínky slavných èi rozhovory s nimi (s herci aj.) atd.
atd. Ve v�ech tìchto pøípadech ov�em nelze o literatuøe faktu
hovoøit v�eobecnì.

Tak tøeba �ivotopis je mo�no napsat èistì jako beletrii, �ivoto-
pisnou prózu (napø. ve svìtové literatuøe S. Zweig, 1881 - 1942,
romány Marie Antoinetta, Marie Stuartovna aj.; Lion Feuchtwan-
ger, 1884 - 1959, Bláznova moudrost; u nás napø. Franti�ek
Ko�ík, Nejvìt�í z pierotù, Josef Mánes aj.), nebo v polohách li-
teratury faktu (napø. André Maurois, 1885 - 1967, autor �ivotopi-
sù Balzaka, Byrona, Huga aj.), ale také jako populární èi dokon-
ce vìdeckou práci. Pøesnìj�í vymezení literatury faktu je mj.
i proto obtí�né, �e jde o oblast pomìrnì mladou, vìt�ího rozma-
chu se doèkala a� po druhé svìt. válce.

U nás se ve dvacátých, a hlavnì v tøicátých letech objevovaly
rysy literatury faktu spí�e jako vlo�ené pasá�e románové tvor-
by. Buï proto, aby zvý�ily faktickou pøesvìdèivost a vìrohod-
nost díla (napø. u  J. Kratochvíla, Cesta revoluce; u  V. Kaplic-
kého, Gornostaj), nebo proto, aby se zvý�ilo napìtí uvnitø díla
mezi tìmito èástmi a dìjovostí prózy (napø. M. Majerová
v Sirénì, èásteènì i Pøehradì; J. John v románu Moudrý En-
gelbert) a aby se tak o�ivila stavba románového pøíbìhu, která
se jinak mnoha autorùm v záplavì beletristické prózy jevila jako
jednotvárná. Prùkopníkem skuteèné literatury faktu byl u nás
Franti�ek Gel (1901 - 1972), jeho� vìt�ina prací v�ak vznikla
a� po druhé svìt. válce, kdy se postupnì této oblasti vìnovalo
stále více autorù.
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LUMÍROVCI
Lumírovci a ruchovci pøedstavují od 70. let 19. stol. a� do

první svìt. války (tedy v èasové posloupnosti pøibli�nì dvacet
let po prvém vystoupení májovcù) dva hlavní, v mnohém proti-
chùdné, v mnohém v�ak souhlasné proudy èeské literatury, a
napø. v osobì J. V. Sládka se tyto dva smìry prostupují. Své
oznaèení mají podle èasopisu Lumír, vycházejícím od r. 1877
(redigovali jej J. Vrchlický a J. V. Sládek).

Základním programem lumírovcù byl protest proti tzv. národ-
ní �kole, kterou od r. 1871 pøedstavoval èasopis Osvìta a k ní�
se hlásili napø. star�í vlasteneètí spisovatelé A. V. �milovský,
V. Bene� Tøebízský, K. V. Rais aj. �Národní �kola� pokládala
za postaèující uzavøít se do ulity èeského písemnictví a zùstat
lhostejnou k tomu, co se dìje kolem. Èasopis Lumír naproti
tomu chtìl �otevírat okna do svìta�, chápat èeskou tvorbu v ce-
loevropském kontextu a umo�òovat vstup tohoto kontextu
k nám, a tím navazovat pøímo èi nepøímo na my�lenku, kterou
u nás poprvé zcela jasnì vyjádøil J. Neruda a která byla jedním
z dùvodù vzniku májovcù.

Tento bohulibý zámìr bylo v�ak snáze vyjádøit programovì
ne� naplnit. Pøedev�ím proto, �e vzdálenost èeské literatury
od svìtové byla stále je�tì pøíli� velká, �e bylo pøíli� mnoho co
dohánìt. Pokou�eli se o to hlavnì J. Vrchlický a  J. Sládek
pøeklady, jenom�e vývoj evropské literatury jejich úsilí nestále
pøedbíhal, hlavnì pokud �lo o nové tvùrèí postupy, impresio-
nismus, symbolismus aj. �Dohánìní� Evropy tak mìlo velké
zpo�dìní, zøídkakdy pøekroèilo meze parnasismu. Rozdíl mezi
lumírovci a ruchovci se postupnì smýval, do jisté míry i proto,
�e oba tyto smìry kladly do popøedí básnickou tvorbu, �e stra-
nou jejich zájmu dost zùstával napø. kritický realismus v próze.

Proto kdy� Èeská moderna vystoupila s programovým od-
mítnutím tzv. �vlastenecké �koly literární�, mìla tím na mysli
lumírovce i ruchovce, s výjimkou J. Zeyera, který jako lumíro-
vec nejvýraznìji dodr�oval pùvodní zámìry tohoto literárního
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hnutí. Lumírovci i ruchovci se pak spoleènì stali celkem snad-
ným terèem i  pøedváleèné moderny, nemluvì pozdìji o  avant-
gardì. Do znaèné míry právem, nebo� u� v dobì Èeské mo-
derny byli ruchovci a lumírovci dosti vzdáleni tomu, co se ve
svìtové literatuøe dìlo nového.

Jak ukázal nezaujatý J. Neruda, lumírovskoruchovská poe-
zie uèinila nìco, co bylo nezbytným pøedpokladem, aby se èeská
literatura opravdu na evropskou úroveò dostala. Napø. uplat-
nìním nejrùznìj�ích básnických forem roz�íøila mo�nosti èes-
kého básnictví, pøekladovou èinností (i kdy� èasto stírala ráz
originálu) umo�nila vstup klasické svìtové tvorby (Danta,
Shakespeara a desítek dal�ích, srov. J. Vrchlický) do èeské
kultury. Tato práce, i kdy� byla nìkdy úmorná a namáhavá a
ne v�dy vdìèná a dal�ími generacemi spravedlivì ocenìná,
musela být prostì vykonána. Nemluvì o tom, �e v nejlep�ích
dílech pøedních lumírovcù (a ostatnì i ruchovcù) pøinesla tvor-
bu, je� zùstává v na�í literatuøe trvalou hodnotou.

LYRIKA, LYRIK
V tradièním rozdìlení tøí druhù literatury je vedle epiky a dra-

matu jedním z nich. Od pøedchozích dvou se odli�uje tím, �e
nemá dìj, pouze urèité motivy, je� naznaèují napø. místo (pøí-
rodní lyrika), atmosféru, náladu apod., tyto motivy jsou èasto
obrazné, metaforické. Jestli�e ov�em v lyrice není dìj, pak je-
diný, o kom se hovoøí, je autor sám, jeho pro�itky, city atd. A
proto�e autor je ten, kdo hovoøí, hovoøí-li o sobì, je tzv. lyric-
kým subjektem, v lyrickém textu pøedstavuje sebe sama.

Døíve se z toho vyvozovalo, �e lyrika opravdu zobrazuje pou-
ze dojmy, pocity a nálady, ale to není tak docela pravda. Pøes-
nìj�í je, kdy� øekneme, �e lyrika vyjadøuje pro�itky (mezi nì�
patøí i ony dojmy, pocity a nálady), ale také postoje (napø. tzv.
reflexivní lyrika, v ní� autor reaguje na domov, lásku, opu�tì-
nost, jindy na hrùzy války atd.) a my�lení (napø. tzv. meditativní
lyrika, vìnovaná námìtùm vìènosti, zrození, smrti, lidské sa-
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moty èi sounále�itosti apod.). Ka�dé takovéto dìlení je ale dost
o�idné, proto�e psycholog by literárního teoretika pouèil, �e
není mo�ný pocit bez my�lení a ka�dé my�lení má zároveò
citové zabarvení.

Co v�ak bývá pro lyriku kromì nepøítomnosti nìjakého pevnì
se utváøejícího dìje pøíznaèné, to je pøedev�ím zdùraznìní ja-
zykové stránky, volby slov, stylu, básnických obrazù, u  poezie
ver�ová stavba, pøípadnì metrum, strofa, rým. Snadno pocho-
píme proè. A� u� pí�e autor lyriku, epiku èi drama, chce ètená-
øe pøesvìdèit. V epice èi dramatu se o to mù�e sna�it právì
dìjem, pøíbìhem, kresbou postav, situacemi, událostmi atd.
atd. V lyrice tyto �zbranì� nemá. Musí ètenáøe pøesvìdèit silou
slova. Právì v tom je lyrika nezamìnitelná a nejvíce se v ní
projevují po výtce slovesné schopnosti tvùrce.

Koneckoncù, dìj románu nás mù�e strhnout, i kdy� je napø.
v oblasti konzumní literatury napsaný halabala. Lyrická báseò,
která by nemìla onu sílu a pøesvìdèivost slova, by byla jen
prázdným, dutým øazením výrazù, je� by na nikoho nezapùso-
bily a èasto by byly smì�né: nejlépe se o tom pøesvìdèíme
u nìkterých epigonù, kteøí nedosáhli velikosti svých vzorù.
Dùraz na nosnost slova potom znamená, �e lyrické útvary ob-
vykle nemohou být pøíli� dlouhé. Autor prostì o svém pro�itku
èi postoji pøesvìdèí buï brzy, nebo vùbec ne. Proto se lyrický
projev objevuje nejèastìji v  poezii, v básních, které mají buï
pevnou výstavbu, je� se udr�uje celá staletí (napø. sonet, ale je
jich daleko více), nebo zejména v poezii 20. stol. výstavbu vol-
nou, nedodr�ující tvarovou pravidelnost strof, èasto
i nerýmovanými ver�i, dùraz je kladen na výrazovou obraznost.

Lyrika v�ak není vyhrazena jen poezii. O lyrické próze hovo-
øíme tehdy, jestli�e v ní není pøítomen dìj v bì�ném slova smys-
lu, ale próza slou�í k vyjádøení autorova pro�itku (napø. u  F.
Halase Já se tam vrátím). Ménì pøesnì se hovoøí o lyrické pró-
ze tehdy, kdy lyrické prvky jsou silnì pøítomny vedle prvkù epic-
kých, dìjových (napø. V. Vanèura, Markéta Lazarová), pak se
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mù�eme setkat se zdánlivým protimluvem �lyrický román�.
V takovém pøípadì ov�em pøívlastek lyrický netvrdí, �e jde
o lyriku, nýbr� naznaèuje jen pøítomnost, pøípadnì zvýraznì-
nost lyrických pohledù, pasá�í apod. Naproti tomu lyrickoepic-
ká poezie (napø. balada a romance nebo poema, básnická po-
vídka) je taková, kde se prvky lyriky a epiky prostupují. Nejzná-
mìj�ím pøípadem lyrickoepické poezie u nás bude asi Erbeno-
va Kytice èi Nerudovy Balady a romance. Pokud bychom chtìli
uvést pøíklady nejvýraznìj�ích èeských lyrikù, musel by ná�
výèet zahrnout takøka v�echny básníky, ale i celou øadu proza-
ikù. Pøesto v�ak u nìkterých básníkù je jejich lyrismus
v obecném povìdomí zvlá�� zdùraznìn, napø. u  V. Hálka, u 
J. Nerudy v Prostých motivech, u  J. V. Sládka, dále u  F. �rám-
ka, J. Hory, J. Zahradníèka, J. Seiferta, F. Hrubína apod.

JIØÍ MAHEN
(vl. jm. Antonín Vanèura)
1882 - 1939
Studoval filozofii v Praze, jako mladý patøil do kruhu anar-

chistù kolem S. K. Neumanna, pozdìji byl redaktorem Lido-
vých novin a Svornosti v Brnì. V Brnì se definitivnì usadil,
kdy� se zde stal dramaturgem Národního divadla, pozdìji øedi-
telem Mìstské knihovny. Po obsazení zemì nacistickými oku-
panty spáchal sebevra�du. Publikoval v Novém kultu, Moder-
ním �ivotì, Besedách Èasu, Obzorech, Volné my�lence, Lu-
míru, Moravskoslezské revui, Aventinu, Tvorbì, Indexu aj.

Literárnì zaèínal divadelní hrou Juanùv konec (1905) a jako
básník (Plamínky, 1907; Balady, 1908), je�tì pøed první svìt.
válkou se v�ak pro nìho stala dramatická tvorba hlavní (The-
seus, Jáno�ík, Mefistofeles, zejména pak Ulièka odvahy), i v
pováleèném dvacetiletí svého �ivota se k dramatu obracel nej-
èastìji (Josef se vrátil, Námìsíèný, Nebe, peklo, ráj, Genera-
ce, Nasreddin, aj.). Mahenovo divadelnictví znamenalo nejen
pro Brno znaèný pøínos, a proto�e se autor divadlu vìnoval
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i publicisticky, není divu, �e jeho próza tím byla ponìkud odsu-
nuta do pozadí.

Pøesto v�ak je Mahenova prozaická tvorba nepøehlédnutel-
ná. Tvoøily ji jednak ménì rozsáhlé práce èi soubory (Mìsíc,
Dvì povídky, Zpívající pyramida, Èlovìk ve v�ech situacích,
známá Rybáøská kní�ka aj.), jednak dva stì�ejní Mahenovy
romány, toti� Kamarádi svobody a Nejlep�í dobrodru�ství. Za-
tímco první z nich vy�el u� r. 1909, druhý pøesnì o dvacet let
pozdìji. Kamarádi svobody nesou pøíznaèný název, je to ro-
mán o pìti �buøièích�, kteøí zosobòují nespokojenost tehdy mla-
dé generace (Mahen knihu vydal ve svých sedmadvaceti le-
tech), generace K. Tomana, F. �rámka, S. K. Neumanna. Pøe-
èíst si tento román znamená pocítit, k jak velkému pøelomu
v nazírání na svìt do�lo u Mahenových postav proti tìm, o nich�
vlastnì je�tì ve stejné dobì psal napø. I. Herrmann. Nejlep�í
dobrodru�ství je naopak románem osobních osudù, vnitøních
rozporù a psychiky u� zralého mu�e, který zva�uje svùj �ivot.

Èasový rozdíl dvaceti let tu není pro Mahena jenom kalendá-
øem, je pøedev�ím rozdílem v kladených otázkách. Není v�ak
rozdílem ve vnitøní opravdovosti, s jakou si tyto otázky klade.

KAREL HYNEK MÁCHA
1810 - 1836
Studoval filozofii a práva, u� pøi studiích byl literárnì èinný.

Po prvých básnických pokusech v nìmèinì psal èesky, publi-
koval v èasopisech Krok, Jindy a nyní, Kvìty èeské, Kvìty, hrál
divadlo (v Kajetánském divadle a ve Stavovském divadle),
úèastnil se národního obrození, ale od poèátku mìl mezi svými
generaèními druhy do znaèné míry osobité postavení.

Mácha sice plnì sdílel my�lenky znovuvzkøí�ení èeské litera-
tury, chápal ji v�ak, na rozdíl od pøeva�ujícího národovectví
pøíznivcù J. K. Tyla, od poèátku v evropském mìøítku. Èeská
literatura pro nìho nemìla být literaturou uzavøenou, jí� by sta-
èilo ke spokojenosti, �e je psána domácím jazykem, ale mìla
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snést po stránce umìlecké srovnání s literaturou jiných zemí.
Právì v tom na Máchu pozdìji nejvíce navazovali májovci a
z nich nejprogramovìji Jan Neruda. Mácha sám se øídil touto
zásadou, kdy� psal svou lyrickoepickou básnickou skladbu Máj,
jediné dílo, které vy�lo za jeho krátkého �ivota (1836).

V Máji se pøihlásil k evropskému romantismu, reprezentova-
nému hlavnì v Anglii v  poezii Georgem Byronem (1788 - 1824,
napø. Korzár, Childe Haroldova pou�) a Percy Shelleym (1792
- 1822, Královna Mab, Vzpoura islámu, drama Odpoutaný Pro-
métheus) a v próze Walterem Scottem (1771 - 1832, napø. Ivan-
hoe, Povìst o Montrosovi, Rob Roy), ve Francii Victorem Hu-
gem (1802 - 1885, Legenda vìkù, prózy Chrám Matky bo�í
v Paøí�i, Mu�, který se smìje, Ubo�áci), v Polsku Adamem Mic-
kiewiczem (1798 - 1855, Sonety, Pan Tadeá� aj.), v Rusku Mi-
chailem Lermontovem (1814 - 1841, Démon, drama Ma�kará-
da, próza Hrdina na�í doby) aj. Zdá se v�ak, �e obecné rysy
romantismu (pocit osudovosti, lidské osamìlosti, vypjatá cito-
vost, vnímavost pro vá�nì, krajní, jakoby rozumem neøízené
jednání atd.) stejnì jako jeho nìkteré pøíznaèné obrazové pro-
jevy (scény tajemna, záhadnosti, noci, pøí�eøí, støídání na prvý
pohled protichùdných prvkù apod.) nebyly Máchou jen �pøija-
ty�, ale �e odpovídaly jeho vlastnímu povahovému zalo�ení,
jeho psychice.

Existují desítky máchovských studií (jednu z prvých napsal jeho
pøítel K. Sabina), které to naznaèují, a dodnes je sledování vzta-
hu osobního �ivota básníka (známého èásteènì z jeho deníkù)
a díla u Máchy velmi vdìèným tématem. Jistì by tomu tak neby-
lo, kdyby samo umìlcovo dílo nepøesáhlo výraznì v�e, co teh-
dej�í literatura pøiná�ela. K. H. Mácha je pokládán za zakladate-
le moderní èeské poezie, za básníka, který dovedl s tehdy u nás
nebývalou silou vyjádøit napìtí mezi protichùdnými lidskými po-
city (láska, nenávist, èistá citovost, msta, dobro, zloèin), ale kte-
rý také dokonale ovládl stylistické prostøedky poezie, básnický



222

obraz i samu pùsobivost a bohatost èeského jazyka nejen ve
výrazové pestrosti, ale i napø. ve zvukomalbì výstavby ver�e.

Máchùv Máj má tak dvojí, navzájem ov�em nedílnì spjatý
rozmìr. První z nich je rozmìr my�lenkový, a� filozofický, kte-
rý je nesen v duchu romantismu osudovostí lidského údìlu,
jakési souhry tragických okolností, nerozli�ujících mezi viníkem
a nevinným, proto�e ona osudovost èlovìka je silnìj�í ne� jeho
chtìní. Druhým je rozmìr po výtce literární, výstavba básnì
jako celku, ale i ka�dého jeho ver�e, ka�dého jeho obrazu, co�
má i své dùsledky jazykové: Mácha s naprostou pøesvìdèivos-
tí a suverenitou prokázal, �e èe�tina mù�e být jazykem oprav-
du velké poezie.

O Máchovì básnickém typu svìdèí i autorovy prózy, vydané
posmrtnì. Nejznámìj�í z nich jsou Cikáni, povídka pracující
plnì s romantickými postupy náznaku, záhady, mnohoznaè-
nosti, dále jeho krat�í povídka Márinka a prózy Pou� krkono�-
ská a Obrazy ze �ivota mého. Èetným jeho souèasníkùm sice
vadilo, �e si pro Máj nezvolil látku �vlasteneckou�, a do jisté
míry i oprávnìnì se jim zdálo, �e Máchùv výraz ani jeho ostat-
ní námìty nemohou mít tak �iroký a pro obrozeneckou literatu-
ru oné doby krajnì �ádoucí ohlas, jako napø. èasto komediální,
ale hlavnì v�eobecnì srozumitelná tvorba J. K. Tyla. Av�ak to
byl jev pøechodný a popravdì øeèeno, Mácha mohl
s nepochopením v danou chvíli poèítat. Toto nepochopení bylo
toti� nejzøetelnìj�ím potvrzením mimoøádnosti jeho tvùrèího
èinu.

V èeské literatuøe je pou�íván výraz �buøiè�, který je význa-
movì spjat s tzv. generaci buøièù. V �ir�ím slova smyslu ov�em
mù�eme buøièem nazvat ka�dého umìlce, který svým dílem
vyjadøuje revoltu proti �zavedeným� poøádkùm, proti obvyklos-
tem, v�eobecnì pøeva�ujícímu mínìní. Takoví byli nepochyb-
nì pøed generací buøièù, ale i po ní, napø. v  avantgardì. Má-
cha je nazýván básníkem vzpoury a vzdoru. Stejnì bychom
mohli øíct, �e byl první �buøiè� na�í literatury. Mnozí to v jeho
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dobì nebyli ochotni pøijmout, co� nás nepøekvapuje: vzpoura,
vzdor a buøièství podnìcují okolí spí�e k opatrnosti. Na�tìstí to
pochopili u� brzy ti, kteøí pøi�li po nìm a kteøí se k nìmu pøihlá-
sili r. 1858 almanachem Máj.

JOSEF SVATOPLUK MACHAR
1864 - 1942
Bìhem první svìt. války pracoval ve Vídni, ale v Èechách

tiskl v øadì èasopisù, nap. v �otku, Svìtozoru, Ruchu, Lumíru,
Zlaté Praze aj., zejména v  Herbenovì Èasu a v Masarykovì
Na�í dobì. Úèastnil se ustavení Èeské moderny, na jejím�
manifestu se podílel. Po válce pùsobil jako generální inspektor
èeskoslovenské armády, ale své funkce se vzal, kdy� se názo-
rovì roze�el s Masarykem a pøiklonil se ke krajní pravici.

Pro Machara byla literatura a zejména poezie v�dy pøede-
v�ím výrazem urèitého spoleèenského, a èasto pøímo politic-
kého stanoviska, od poèátku silnì kritického a ironického, pro-
tihabsburského a protiraku�áckého (sbírky Confiteor, Bez ná-
zvu, Tøetí kniha lyriky, Ètyøi knihy sonetù). Aèkoliv nepatøil vì-
kovì ani názorovì ke generaci buøièù, jako by je pøedjímal svým
popíráním oficiálních pøedstav a iluzí (Tristium Vindobona, z 
epiky Magdaléna, epigramy a satiry Satiricon).

Za vrchol této linie Macharovy poezie je pokládána Golgata,
sbírka vydaná r. 1901, tedy u� na poè. 20. stol. Machar, hleda-
jící koøeny vývoje spoleènosti i její krize na pøelomu století, vy-
tváøel od r. 1906 rozsáhlý cyklus Svìdomím vìkù (napø. sbírky
V záøi helénského slunce, Jed z Judey, Barbaøi, Roky a staletí
aj., celkem 9 svazkù), rozpad starovìkých hodnot mu byl po-
èátkem ztráty hodnot vùbec. Vedle básnických sbírek vydal
i nìkolik knih prózy (z nich� nejpodnìtnìj�í jsou Konfese lite-
ráta, 1901; dva svazky vzpomínek na vlastní mládí), vìt�inou
té� spjatých s dobou pøed první svìt. válkou a prvými desetile-
tími po ní.
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Macharùv literární význam byl tak silnì èasovì vymezen a
dnes, jak se zdá, je ètenáøovi jeho poezie dost vzdálena, proto-
�e je tì�ko odmyslitelná od svých kdysi aktuálních souvislostí.
Výjimkou je mo�ná lyrická sbírka Zde by mìly kvésti rù�e (1894),
v ní� básník od vìcí obecnìj�ího dosahu nejvíce sáhl k osobním
lidským osudùm a pocitùm. I z této sbírky cítíme, jak usiloval
o výraz zbavený planého patosu, mnohomluvnosti, citové po-
vrchnosti. Je patrné, jak po básnictví lumírovcù byl svým zpù-
sobem pøedzvìstí zmìn, k nim� v na�em básnictví do�lo napø.
u  K. Tomana, F. Gellnera aj.

MARIE MAJEROVÁ
1882 - 1967
U� v osmnácti zaèala publikovat ver�e v Novém kultu, sblí�i-

la se s  S. K. Neumannem a anarchistickými básníky, pozdìji
tiskla v Dìlnických listech, Rudých kvìtech, Právu lidu aj., po
r. 1921 v Rudém právu. R. 1929 patøila k autorùm, kteøí jako
projev nesouhlasu s gottwaldovským vedením opustili KSÈ,
ani� by popøela své levicové názorové pozice (do KSÈ se poz-
dìji vrátila), stala se redaktorkou Èinu, pøispívala do Èeského
slova a dal�ích èasopisù. Její literární èinnost pokraèovala i po
druhé svìtové válce povídkami, reportá�emi apod.

Ta zaèala románem Panenství (1907), kterým Majerová ihned
upoutala, a povídkovými soubory (Povídky z pekla a jiné, Pla-
né milování, Èervené kvítí, Nepøítel v domì, zejména pak Mu-
èenky z r. 1921), pøevá�nì povídkami o �enách, hledajících své
místo v �ivotì, stejnì jako pozdìji v románu Nejkrásnìj�í svìt
(1923), psaným v dobì sblí�ení s  proletáøským umìním. Ma-
jerová v této své rané tvorbì novì navázala na linii psycholo-
gické prózy, av�ak obvykle v �ir�ích spoleèenských souvislos-
tech, její dílo je zároveò sociální prózou. Téma �eny vidí nejen
jako téma podceòovaného a odsouvaného pohlaví, ale jako
souèást sociální skuteènosti, která �enu podceòuje a odsouvá
samou svou podstatou. Autorka jako by tím u� pøedznamená-
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vala svá díla dal�í. Pozornost vzbudila románem Námìstí re-
publiky (1914), v nìm� se v hutném, zkratkovitém dìji vyslovi-
la proti ideologii anarchismu, a s del�ím èasovým odstupem
románem Pøehrada (1932). Zde uplatnila tvùrèí postupy mo-
derní prózy, jakéhosi pásma, jeho� celý dìj je shrnut do 24
hodin. Na fiktivním pøíbìhu kolem stavby pøehrady ve �tìcho-
vicích (prokládaném pasá�emi jakoby z  literatury faktu) se tu
prostupují zábìry Povltaví, lidí z vesnic od øeky, ale i zápletka
s úplatky, podvody atd., vèetnì nebezpeèí, �e pøehrada po na-
pu�tìní nevydr�í, co� je podnìtem k snadné a rychlé spole-
èenské revoluci. Román je samozøejmì literární konstrukcí,
dnes mù�e zaujmout ètenáøe ani tak ne svým �revoluèním� zá-
vìrem, jako autorèiným zájmem o techniku, je� sama mìní po-
vahu lidského �ivota a je� ruku v ruce s osvobozenou lidskou
prací pøedstavuje pro Majerovou nadìji do budoucna.

Nejznámìj�ím (ale také rùznými výklady nejzprofanovanìj-
�ím) dílem M. Majerové je její román Siréna (na nìj� pozdìji
navázala novelou Havíøská balada), poprvé vydaný r. 1935.
Román byl tradiènì po r. 1948 ètenáøùm pøedkládán jako dílo
tzv. socialistického realismu, pøesnìj�í by ale asi bylo øíct, �e
jde o román sociální.

Autorka v nìm kronikáøským zpùsobem sleduje zprùmyslo-
vìní Kladenska od první pol. 19. stol. do první svìt. války.
Støídají se tu pøíbìhové partie, záznamy, deník, novinové vý-
støi�ky atd. (tedy opìt prvky literatury faktu), dìj je podáván
jako øada vyprávìní, je� se èasto pøekrývají a je� støídají rùz-
né pohledy. V Sirénì se spisovatelka dùslednì postavila pro-
ti bì�né románové stavbì jako �toku� dìje, který je slo�itì
rozvíjen, její tvárné postupy jako by zdùrazòovaly v�ednost,
a tím i naléhavost skuteènosti. V�dy je v�ak v popøedí zájmu
povahopis postav v urèité sociální realitì, jejich vnitøní pro�i-
tost svìta, do nìho� jsou postaveny. Právì zjednodu�ený vý-
klad Sirény jenom jako obrazu �boje dìlnické tøídy� (i kdy�
tento motiv zde nepochybnì pøítomen je) tomuto románu ète-
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náøsky znaènì ublí�il, jako ostatnì ka�dému dílu ubli�uje ka�-
dé zjednodu�ení kterýmkoliv smìrem.

Ostatnì, pøesto�e byla a� do své smrti M. Majerová doslova
pøedvádìna jako pøíklad autorky socialistického realismu, její
tvorba po r. 1948 byla jen okrajová a umìlecky nesrovnatelná
s dílem pøedchozím, k nìmu� patøilo i nìkolik knih pro dìti
(Bruno, Veselé pohádky z celého svìta, Robinsonka aj.).

MÁJOVCI
V r. 1858 vy�el prvý almanach Máj (po nìm následovaly tøi dal-

�í), v nìm� tisklo své pøíspìvky nìkolik autorù mlad�í generace,
ale také autoøi star�í a u� známí. U zrodu tohoto almanachu stáli
zejména J. Neruda a V. Hálek, úèastnili se ho A. Heyduk, K.
Svìtlá, J. V. Friè, K. Sabina, Josef Barák (1833 - 1883, který jej
redigoval), K. J. Erben, B. Nìmcová, V. �olc a nìkolik dal�ích.

Název almanachu podle sbírky K. H. Máchy nebyl zvolen
náhodnì. V této dobì, po porá�ce revoluce z r. 1848, �lo má-
jovcùm nejen o to pøipomenout samotného Máchu, jen� byl
tehdy vìt�inou odmítaný jako básník �nenárodní�, ale právì
skrze Máchu zdùraznit základní my�lenku, �e nelze jenom se
uzavírat do vlastenèení a být lhostejný k obecným lidským
hodnotám a vývoji kultury jinde, k celkovému smìøování �èlo-
vìèenstva�, jak øíká Neruda v jednom svém èlánku o rok poz-
dìji. Ne�lo pøitom o to, �e by májovci chtìli popírat èi pøehlí-
�et národní rysy èeské literatury, nýbr� o to, aby se neome-
zovala jen na nì a aby jen v nich nehledala svùj smysl. Byl to
opìt Neruda, kdo vztah mezi �èeským� a �svìtovým� vyjádøil
jako vztah vzájemný. V mnoha hlediscích byl tedy program
májovcù o dvacet let pozdìji východiskem i  lumírovcù. V obou
pøípadech �lo o to, aby pohranièní hory nebyly i hranicemi
kulturními. A tak jako pozdìji lumírovci, i májovci se setkali
s tvrdým odmítnutím. Pro mnohé pøi�el jejich almanach pøí-
mo jako zrada. V dobì sílícího vídeòského centralismu za
kancléøe Bacha se toti� znaèná èást èeské literatury obracela
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nikoliv dopøedu, ale zpátky, a májovcùm byl vytýkán jednak
kosmopolitismus (= svìtoobèanství, tj. nedostatek vlastenec-
kého cítìní), jednak pøíklon k Máchovi, tedy k �rozervanosti�,
pochybám, nejistotám.

Málokdo pochopil, �e princip májovcù míøí k pravdì �ivota,
k svobodì, pokroku, ke skuteènì novým obzorùm i literárním,
je� by vystøídaly zejména v poezii pouhé �ver�ovnictví�, jak tomu
øíkal zase Neruda, a v próze pouhé opakování nìkolika zná-
mých látek. Proto také májovci mìli nový vztah k  lidové slo-
vesnosti, nespokojili se u� jejím napodobováním, jako autoøi
tzv. národní, ale tvùrèím zpùsobem rozvíjeli její podstatné my�-
lenkové i výrazové rysy (napø. V. Hálek, J. Neruda, èasto i  A.
Heyduk), proto usilovali o vstup �ivotní pravdy i do prózy, i kdy�
napø. Neruda si uvìdomoval, �e podmínky napø. pro silný soci-
ální román u nás je�tì nebyly. Ve snaze sblí�it èeskou literatu-
ru se svìtem v�ak májovci pøekládali do èe�tiny tvorbu fran-
couzskou, nìmeckou i ruskou, polskou (A. Mickiewicze, 1798
- 1855, Sonety, Pan Tadeá� aj.), ale i maïarského revoluèní-
ho básníka S. Petöfiho (1823 - 1849).

Vedle celkového posunu od provinciální uzavøenosti èeské li-
teratury k svìtovosti májovci zdùrazòovali je�tì jeden dùle�itý
rys literární tvorby, toti� originalitu. Proto byl pro nì vzorem Má-
cha, ale i napø. Erben. Právì tím vnesli do na�í literatury dùle�ité
hledisko, svým zpùsobem zcela nové, nebo� pøedtím �lo hlavnì
o to (jak øekl také Neruda), aby vùbec �nìjaká� èeská literatura
byla. Opravdu o to �lo v prvním a druhém období národního ob-
rození, kdy V. Thám, A. Puchmajer, �. Hnìvkovský aj. museli
prokazovat, �e èe�tina je vùbec k literární tvorbì zpùsobilá.

Na sklonku padesátých let tomu v�ak u� bylo jinak a øada
autorsky výrazných osobností kolem almanachu Máj to i svou
tvorbou prokázala.
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HELENA MALÍØOVÁ
1877 - 1940
Sestra hereèky Rù�eny Naskové, man�elka I. Olbrachta, le-

vicová novináøka, pozdìji aktivní v komunistické stranì, v r.
1929 z ní v�ak ode�la jako øada jiných spisovatelù, napø. M.
Majerová, V. Vanèura, J. Hora aj. Od poloviny tøicátých let pù-
sobila výraznì v protifa�istickém hnutí, èasopisecky pøispívala
do levicového tisku, Zlaté Prahy, Zvonu, Lumíru, Národního
osvobození aj.

Aèkoliv tì�i�tì jejího pùsobení bylo pøedev�ím v èinnosti no-
vináøské, Malíøová psala i povídky a romány a je autorkou
i nìkolika divadelních her. Její prózy pøed první svìt. válkou
jsou neseny pøedev�ím psychologizujícím pohledem do svìta
�en a jejich problémù (romány Právo na �tìstí, Víno, povídko-
vé soubory Lidská srdce, Køehké kvìtiny, �eny a dìti, Malé
pøíbìhy, První polibky aj.), pozoruhodný je z tohoto hlediska
pozdìj�í román Po�ehnání (1920), odehrávající se v dobì vál-
ky a dávající tak autorèinì ústøední otázce �enství �ir�í roz-
mìr.

V pováleèné tvorbì èerpala z tìchto pro celou její generaci
kritických let èastìji, nyní s ponìkud popisným realismem (ro-
mán Srdce nemá stání a jeho druhý díl Vítìzství, 1918), z jiného
hlediska se po rodinné kronice Barva krve vrátila k �enským
osudùm v románu Dìdictví (1933), v nìm� vyjádøila svou pøed-
stavu ideového vyústìní hrdinky. Poslední a zároveò umìlec-
ky nejpøesvìdèivìj�í vìt�í próza této autorky, román Deset �i-
votù (1937), má ráz vzpomínkový a do znaèné míry je jak obra-
zem její doby, tak hlavnì toho, s jakou osobní zaujatostí tuto
dobu pro�ívala ona sama.

VOJTÌCH MARTÍNEK
1887 - 1960
Profesor na gymnáziu v Ostravì, publikoval v Moravskoslezské

revui, Novinì, Slezském sborníku, Na�í dobì, Rozpravách
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Aventina aj., byl dramaturgem ostravského divadla, pøedsedou
Moravského kola spisovatelù. Po prvých básnických sbírkách
a literárních studiích se stal výrazným prozaikem tohoto kraje,
navazujícím na principy venkovského realismu.

Nejprve to byly povídkové kní�ky (napø. Pluh �ivota, Ne� se
koøeny uchytí), svùj debutanský román, charakteristický pro jeho
dal�í tvorbu a nazvaný Jakub Oberva (1926), vydal a� v polovinì
dvacátých let, ale jasnì jím pøedznamenal své dal�í spisova-
telství. Titulní hrdina knihy, sedlák, se støetává s industrializací
Ostravska, mìnící velice rychle tamní zpùsob �ivota, zvyky
i hodnoty. Na román navázal druhým dílem, Plameny (1929),
v nìm� u� vládne svìt �achet a hutí, a dílem tøetím, Zemì duní
(1939), jím� celý cyklus dramaticky a zároveò tragicky vrcholí
v osudech jednoho z Obervových synù. Spoleènì vytváøejí tyto
svazky první Martínkovu trilogii, nazvanou Èerná zemì. Druhá
Martínkova trilogie Kamenný øád (zahrnující stejnojmenný ro-
mán a na nìj navazující díla Meze a O�ehlé haluze, 1942, 1944,
1956) je dìjovì ukonèena v letech druhé svìt. války. Celek tøí
románù vyjadøuje v jiné poloze a jiném dìji podobnou my�len-
ku, toti� postupný pøechod od �kamenného øádu� selských grun-
tù k nové �ivotní skuteènosti prùmyslové civilizace.

Aèkoliv by se z námìtù Martínkových trilogií mohlo zdát, �e
se kloní k  ruralistickému chápání vesnické tradice, není tomu
tak. Autor pøijímá rozpad starých venkovských hodnot jako re-
alitu, jako nutnost �ivotního vývoje, a vidí klady i zápory toho,
co odchází, i toho, co se objevuje jako nové. Tento svùj obraz
podává velmi plasticky, na osudech øady vnitønì rozporných
i protichùdných postav, pøièem� vyu�ívá náøeèních výrazových
prostøedkù.

V Martínkovi nalezlo Ostravsko zobrazitele epochy a tradice
realistické prózy jednoho z vrcholných pøedstavitelù.



230

JIØÍ MAØÁNEK
1891 - 1951
Vystudoval filozofii, byl úøedníkem, v mládí patøil ke skupinì

Devìtsil, psal do Rozprav Aventina, ReDu, Tvorby, Literárních
novin aj. Ve dvacátých letech psal dramata a prózy, v nich� se
odrá�el duch jeho generace (Kouzelný de�tník, Amazonka a
bøichomluvec aj.), parodie detektivky, filmových grotesek; vy-
ostøená pøedstavivost, nové tvárné postupy rychlých støídání
scén, náhlých dìjových pøechodù, to v�e smìøuje k výsmìchu
mì��áckému zpùsobu �ivota �pøed� avantgardou. Maøánkovy
prózy z této doby nesou peèe� poetismu, pozdìji i  surrealis-
mu.

Zcela náhle se v�ak jeho próza láme pøedev�ím námìtovì
v r. 1938, kdy vydává svùj prvý historický román Barbar Vok a
pozdìji dal�í historické romány Romance o Závi�ovi, Petr ka-
jícník (1940, 1942) aj. Tento zlom v�ak není úplný. Maøánkovi
zùstává jeho smysl pro vtip, humor a ironii, urèitá uvolnìnost
vyprávìní atd. Ètenáø, zvyklý na �tradièní� historickou epiku,tu
nalézal nìco nového, �ivost, svi�nost, dynamiku, pøièem� au-
tor vkládal i do takto øe�ené prózy to, co v ní obvykle ka�dý
hledá, toti� vyjádøení urèitých mravních stanovisek, poznání
nìkdej�ího zpùsobu �ivota a my�lení i jejich souvislost se sou-
èasností.

Maøánek tak dovedl ze svého mládí �tì�it� zpùsobem, který
pøinesl koncem tøicátých let do historické prózy nìco nového a
obohacujícího.

MASOPUSTNÍ HRY
viz mysterium

MASTIÈKÁØ
první pol. l4. stol.
Humorná jevi�tní skladba, která se dochovala neúplná (je

souèástí nìkteré z Her tøí Marií, èastých ve støedovìké literatu-
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øe), ukazuje svérázný zpùsob, jak se tehdy ve své podstatì
nábo�enské námìty pøevádìly èasto do svìtských podání �pro
lid� a dostávaly nové souvislosti.

Mastièkáø vychází z latinských pøedloh, ale vládne v nìm
národní jazyk i pøirozená komediálnost. Základem hry je za-
stavení tøí Marií, jdoucích ke Kristovu hrobu, u poulièního lé-
èitele, od nìho� chtìjí koupit zázraèné masti. Scénì je vlast-
ní smysl pro parodii, pøímoèaré podání, které by vyhovovalo
èasto náhodným divákùm; je psána jako fra�ka a pøíli� by-
chom nepøehánìli, kdybychom v ní nalézali podobnosti
s dne�ním kabaretem.

Ve støedovìku byly podobné hry zvané mysteria dosti obvyklé a
vìt�inou je pøedvádìli potulní herci v improvizovaných pøedstave-
ních. Znamenaly pøedev�ím zábavu, jakési odlehèení jak nábo-
�enských my�lenek vá�nì proná�ených z kazatelny, tak jedno-
tvárného a humorem pøíli� neoplývajícího ka�dodenního �ivota.
Pro nás dnes jsou pøedev�ím svìdectvím urèitého zpùsobu my�-
lení a vtipkování, ale i vyjadøování.

RUDOLF MEDEK
1890 - 1940
Úèastnil se první svìt. války, v zajetí pøe�el do legií, kde redi-

goval èasopis Èeskoslovenský voják, pak byl postupnì povy-
�ován do hodnosti generála a stal se øeditelem Památníku od-
boje.

Jeho literární zaèátky byly básnické, spjaté s okruhem Mo-
derní revue (do ní� psali napø. S. K. Neumann, A. Sova, O.
Bøezina, V. Dyk, pøedev�ím ale K. Hlaváèek, J. Karásek a A.
Procházka), ve svých pøedváleèných básnických sbírkách (Pùl-
noc bohù, Prsten) se blí�il symbolismu. Obrat v Medkovì tvor-
bì znamenal pobyt v legiích a celá øada próz, které o legiích
po návratu vydal, nejznámìj�í z nich vytváøejí pìt svazkù cyklu
Anabáze (1921-1927). Znaèný ohlas mìla jeho hra Plukovník
�vec (1928), i kdy� to byl hlavnì u avantgardních a levicových
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umìlcù ohlas odmítavý, dal�í jeho hrou bylo drama Srdce a
válka. Medek napsal øadu knih o legiích urèených dìtem a mlá-
de�i. Na tomto CD najdete báseò Zborov.

V èeské legionáøské literatuøe se stal Medek autorem kdysi
oslavovaným, pozdìji zatracovaným. Je zøejmé, �e jeho roz-
hodujícím cílem bylo podat co nejpozitivnìj�í, vlastenecky vy-
pjatý a národnostnì posilující obraz legií, ukázat je nejen jako
prostøedí hrdinství èeského èlovìka, ale i jako tì�i�tì nových
tradic nového samostatného státu. Nemìl k nim tedy nejen onen
kritický vztah, jako tøeba V. Kaplický nebo èásteènì i 
J.Kratochvíl, ani onen umìlecky nosný pohled, jako F. Langer
èi J. Kopta. U Medka èasto zámìr zvítìzil nad skuteèností, jeho
romány pùsobí namnoze tezovitì, a i kdy� toto srovnání zní
paradoxnì, nezøídka se mu stávalo, co mnohým autorùm bu-
dovatelských románù padesátých let, toti� �e pøíbìhy nevyrùs-
taly ze svých postav, ale postavy a jejich rozlo�ení v dìji
i chování vyrùstalo z pøedem urèeného �zadání�. Nìkde v�ak
pøesto, napø. ve Franti�ku starodru�iníkovi (1928) èi v nìkterých
pasá�ích jeho próz, hlavnì v pøírodních scenériích, zazní hlas
autora, který zaèínal zcela jinde, ne� kam se pak ubíral jeho
vývoj, jím samým jistì chápaný jako slu�ba dobré vìci.

viz pa

METAFORA
Je obrazným pojmenováním, vytvoøeným na základì podob-

nosti, a bohatost, osobitost a pùsobivost zejména poezie sta-
vìjící na metafoøe spoèívá do znaèné míry v tom, jak bohaté,
osobité a pùsobivé její metafory jsou.

Metafora tím, �e staví na podobnosti, má dost blízko
k pøirovnání (pøímìru), ale zatímco pøirovnání má v�dy tøi èleny
(pøímé pojmenování, slùvko �jako�, obrazné pojmenování),
metafora první dva èleny vynechává. Proto se jí nìkdy øíká
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zkrácené pøirovnání, ale ne zcela pøesnì, proto�e metafora
mù�e postihnout i vìt�í významový celek. Nemù�eme si ale
myslet, �e metafora má své místo jenom v poezii, pracuje s ní
i próza a dokonce i hovorový jazyk. Jestli�e napø. øekneme, �e
na nìkoho �se spustil vodopád otázek�, je nám jasné, �e tím
metaforicky vyjadøujeme, �e otázek bylo mnoho, �e byly prud-
ké atd., ale i kdy� øekneme, �e nìkoho �zaplavili� otázkami, jde
o toté�. Kdybychom z tohoto hlediska sledovali bì�nou hovo-
rovou øeè ( i vlastní), byli bychom pøekvapeni, kolik je v ní me-
tafor. Jde ov�em o metafory v�ité, nìkteré natolik, �e vytváøejí
vlastní význam i ve slovníku (ucho u hrnce, pùv. bylo u�ito slo-
vo �ucho� na základì podobnosti), pøièem� nìkteré jazyky, jako
napø. angliètina, k tomu mají zvlá�� znaèný sklon.

Právì tato v�itá metaforiènost jazyka, kterou si ani neuvìdo-
mujeme, umo�òuje nejlépe rozli�it zvlá�tní postavení literární
metafory a pochopit, proè je vùbec pou�ívána. Má text ozvlá�t-
òovat, je rysem neotøelého, nového vyjadøování, a hlavnì, má
vést ètenáøe k tomu, aby sám hledal její význam, vøazoval jej
do kontextu ver�e èi prozaického celku a spí�e pocitovì tento
�objevený� význam pøijal. Ka�dá metafora má pøitom v sobì
i urèité pøesahy èi �pøekraèování�, nechává ètenáøi prostor
k vlastní pøedstavivosti a tím zvy�uje svébytnost textu.

Vedle metafory a pøirovnání patøí k obrazným pojmenováním
(tzv. tropùm) i napø. metonymie, pøi ní� se zamìní jedno slovo
jiným nikoliv na základì podobnosti, ale vìcné souvislosti. I ta
se vyskytuje nejen v literatuøe, nýbr� také v bì�né øeèi. Kdy�
napø. øekneme, �e �celé hledi�tì tleskalo�, netleskala pochopi-
telnì ta èást divadelní budovy, kde je hledi�tì, nýbr� diváci
v nìm. Tzv. tropù je víc a døíve bývalo zvykem je podrobnì
èlenit, pravdìpodobnì proto, aby se jejich hledáním v básni
poezie studentùm co nejvíce zprotivila. Dnes je zajímavìj�í
smysl obrazných pojmenování vùbec, zpùsob, jakým vná�ejí
do textu nové významové polohy. Proto se nìkdy mluví pøene-
senì o �metaforiènosti� nejen jednoho obrazového pojmeno-
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vání, ale celé básnì, pøípadnì celé sbírky èi prózy, dokonce
i celého autorova díla.

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC
asi 1600 - asi 1676
Varhaník, uèitel zpìvu a hudby v Jindøichovì Hradci, výrazný

pøedstavitel èesky psané barokní nábo�enské lyriky (Èeská
mariánská muzika radostná i �alostná, Svatoroèní muzika), v ní�
navazoval na pøedbìlohorskou tradici. Nìkteré jeho písnì (napø.
Chtíc, aby spal) zlidovìly.

Zejména Loutna èeská je ukázkou, �e ani v jeho dobì èeský
ver� nezanikl, �e se sytil lidovým jazykem, mìl bohatou obraz-
nost a výrazovou pùsobivost. Michna ke svým ver�ùm sám
skládal hudbu. Pøeèíst si v�ak dnes alespoò texty jeho nìkoli-
ka písní znamená vrátit se pøibli�nì o tøi sta padesát let zpátky.
Jenom�e pøeèíst si je opravdu se zájmem znamená uvìdomit
si, �e tìch tøi sta padesát let není zas tak dlouhá doba, �e nì-
které základní lidské pocity prostì pøetrvávají a hovoøí nezá-
visle na èase.

MIRÁKL
viz mysterium

MODERNA
Obecnì výraz �moderna� oznaèuje to, co je moderní, tj. nové,

nevyzkou�ené, co hledá dosud nev�itá nebo dokonce nezná-
má øe�ení.

V literatuøe se jedná o nové proudy, smìry, �koly atd., tak�e
v nej�ir�ím slova smyslu mù�eme tento výraz (podobnì jako
avantgarda) v pøísnì vymezených dobových souvislostech vzta-
hovat i napø. na májovce èi lumírovce, ale zcela moderní pojetí
poezie pøedstavoval u nás i Máchùv romantismus. Toto obec-
né u�ívání výrazu je nicménì zapotøebí odli�it od èastìj�ího



235

pøípadu, kdy slovo �moderna� nabývá (obvykle s nìjakým pøí-
vlastkem) konkrétní a pøesnì vymezený terminologický obsah.

U nás se jedná nejèastìji o tyto tøi pøípady: Èeská moderna,
Katolická moderna, pøedváleèná moderna. Pøedváleènou mo-
dernu v Èechách v�ak nemù�eme ztoto�òovat s pøípadem, kdy
je výraz �pøedváleèná moderna� spojován s øadou evropských
literárních hnutí vyrùstajících z proudù civilismu a civilizaèní
poezie a pøesahujících a� do let dvacátých, jako je napø. futu-
rismus èi kubismus.

MOTIV V PRÓZE
viz próza, její stavba a �ánry

ALOIS MR�TÍK
1861 - 1925
Uèitel, pøispívající do øady pøevá�nì moravských literárních

èasopisù, ale také do Zlaté Prahy, Lumíru, Svìtozoru aj. Je se
svým bratrem Vilémem Mr�tíkem spoluautorem dramatu Ma-
ry�a (1894), které si získalo velkou popularitu a stále se obje-
vuje na jevi�tích, knihy Bavlnkovy �eny a jiné povídky a devíti-
dílné románové kroniky Rok na vsi (1903-1904).

U tohoto díla, navazujícího na tradice venkovské prózy, je
autorský podíl A. Mr�tíka pøeva�ující. Na rozdíl od jiných ven-
kovských kronik (napø. J. Holeèka èi J. Herbena) je tu velmi
zasvìcený obraz vesnického �ivota na pomezí Hané a Slovác-
ka pojat nikoliv v del�ím èasovém rozpìtí èi dokonce v prùbìhu
nìkolika generací, ale v�e skuteènì probìhne v jediném roce.

U� tím je vlastnì øeèeno, �e Rok na vsi nemá bì�nou romá-
novou stavbu, ale je jakýmsi volným celkem, který støídá vlo-
�ené epizodické pøíbìhy, zobrazující osudy celé øady postav
z nejrùznìj�ích sociálních vrstev vesnice, a pasá�e vìnované
lidovým zvykùm, folkloru, krojùm atd. i promìnám pøírody za
celý rok, pracím v jednotlivých obdobích apod. Tento postup,
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který se v pomìrnì krátkém èasovém intervalu rozbíhá spí�e
do �íøky, umo�nil autorùm vlastnì dvì vìci.

V pásmu, které bychom nazvali národopisné, zachytili obraz
vesnice v jejích reálných projevech tak, �e si ètenáø udìlá oprav-
du celistvou pøedstavu, jak na ní rok probíhal. Naopak
v pøíbìhových pasá�ích je kniha zalidnìna bohatìji, ne� by bylo
mo�né v jediné dìjové linii. Rok na vsi se tak stal v literatuøe
tohoto typu dílem mimoøádnì pestrým a �ivým.

VILÉM MR�TÍK
1863 - 1912
Studoval práva, ale studia nedokonèil a vìnoval se výhradnì

literatuøe, psal do Rozhledù, Lumíru, Zlaté Prahy, Národních
listù, Èeské revue, Moravskoslezské revue aj. Na jeho tvorbu
pùsobil ruský kritický realismus, ale v nemen�í míøe
i francouzský naturalismus, hlavnì É. Zola.

Jeho nejznámìj�í románová díla vy�la v devadesátých letech:
Santa Lucia a Pohádka máje (1893, 1897). Aèkoliv mezi obì-
ma je èasový odstup pouhé ètyøi roky, pokud jde o autorùv po-
hled na svìt, je mezi nimi rozdíl zásadní. Santa Lucia je romá-
nem lidského zklamání, je� se zde promítá do osudù morav-
ského studenta v Praze, který se setkává jen s planým vlas-
tenèením, nepochopením, nezájmem a� výsmìchem, a který
tu také umírá. Hrdina románu má zøejmé autobiografické rysy
a je vlastnì pøedstavitel té nové generace na sklonku století,
která se proti stávajícím poøádkùm pozdìji postaví, je jakoby
pøedznamenáním buøièù. Naproti tomu Pohádka máje je pøí-
bìh spí�e idylický, v nìm� Mr�tík hledal východisko z lidských
rozporù v lásce, v pøírodì, v kontrastu ostrovaèického venko-
va a jeho pøirozenosti s povahou pra�ského studenta, který tu
svùj vztah �ivotu mìní. Sám název knihy ale zøetelnì nazna-
èuje, �e to v�e je tak trochu �pohádka�, sen, ideální pøedstava,
mínìná mo�ná ironicky, a �e ani zde Mr�tík neustupuje od svých
realistických východisek. Idylická scenérie a podmanivá síla
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lásky uèinila ov�em z tohoto románu autorovo dílo zvlá�� vdìè-
né.

S bratrem Aloisem se V. Mr�tík podílel, by� v omezené míøe,
na kronice Rok na vsi (srov. Alois Mr�tík), spoleènì také na-
psali drama Mary�a, v nìm� se vesnice ukazuje ne jako místo,
kde se dochovávaly èisté lidské vztahy, poctivost a èest (co�
èasto zazní v Roku na vsi), ale jako místo, kde se stejnì jako
v�ude jinde objevuje nenávist, zloba, dramatické meziosobní
napìtí. Tím dostává Mary�a význam nadèasový, je to hra
o nìkterých obecných lidských vlastnostech, je� mìní scény,
na nich� se odehrávají, ale nikoliv sebe samy.

MYSTERIUM
Obecnì slovo �mysterium� znamená jakékoliv tajemství, a

zejména ve starovìku byla èetná známá mysteria (napø. eleu-
zínská a dal�í) èasto velmi nevázanými oslavami pohanských
bohù, mnohdy spojená s orgiemi, obì�mi apod. Zcela jiný vý-
znam má tento výraz jako termín ve støedovìké literatuøe, kde
znamená velmi èastý druh nábo�enské divadelní hry. Proè tento
název? Støedovìké církevní hry se vìt�inou zabývaly událost-
mi Velikonoc, smrtí a zmrtvýchvstáním Krista, tedy �mysteri-
em� (tajemstvím) toho, �e Je�í� vstoupil na nebesa. Souvislost
se starovìkými mysterii je tedy pouze jazyková (z øec. mysteri-
on), �ádná jiná.

Tyto hry se pùvodnì odehrávaly v chrámech, a to latinsky
(tehdy se jim øíkalo officia a byly pokládány takøka za souèást
obøadù), postupnì v�ak, aby byly vìøícím srozumitelné,
v národních jazycích. Tím do nich ale pronikala stále víc svìt-
skost, z liturgických her se vyvíjely hry umìlé, stìhovaly se
nejdøív pøed kostel a pak, jak se dál zesilovalo jejich pøímoèa-
ré, èasto obhroublé vyjadøování, pro jistotu na námìstí èi tr-
�i�tì. Nyní u� se jim neøíkalo officia, nebo� s církevními obøa-
dy nemìly mnoho spoleèného, i pøi svém nábo�ném námìtu
byly èasto dosti fra�kovité. Z èeského støedovìku se z mysterií
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zachoval jen Mastièkáø, velmi oblíbená byla mysteria ve Fran-
cii.

Obdobou mysterií byly tzv. mirákly (z lat. miraculum = zá-
zrak), jejich� námìty byly zázraky svìtcù. V pojetí a obhroub-
losti si mirákly s mysterii v nièem nezadaly. Naproti tomu
k velikonoèním hrám patøily i pa�ijové hry, uchovávající si svùj
pùvodní vá�ný a dùstojný církevní charakter (mysteria se svým
zpùsobem vyvinula z nich), a stejnì vá�né tzv. plankty, tj. náø-
ky Panny Marie. Blízko k mysteriím a miráklùm mìly maso-
pustní hry, jejich� námìty bylo období od Tøí králù do Popeleè-
ní støedy a které se u nás rozvinuly dál za renesance, známá je
napø. M. Daèického Tragédie masopustova. Mysteria a mirákly
hrávali èasto vaganti a �akéøi (srov. støedovìká literatura), poz-
dìji se z nich vyvinuly �kolské hry a obecnì vzato se stávala
jakýmsi prapoèátkem lidového divadla.

MÝTUS, MYTOLOGIE
Výraz mýtus (z øeckého mythos, vyprávìní) bývá pøekládán

jako báje: je to pøíbìh z dávné, nedolo�ené minulosti, obvykle
pøíbìh o bozích, jejich vládì, obcování s lidmi, sporech, dob-
rých i zlých skutcích aj. Mytologie je potom øada mýtù, vytváøe-
jící urèitý celek, v nìm� jsou jednotlivé mýty vzájemnì význa-
movì i dìjovì, postavami aj. propojeny, nejucelenìj�í a také
nejznámìj�í je mytologie starovìkého Øecka.

Mýtus sám je pøedev�ím urèitý výklad øádu svìta, který je
nìèím dán, který sice má být i dodr�ován, ale právì v mýtech
je èasto pøekraèován, co� umo�òuje ukázat, do jaké míry je èi
není tento øád pevný a závazný. Zároveò je v�ak mýtus
i pøedstavením lidského chování a pøíèin tohoto chování, a to
nejen pøíèin spoleèenských, nýbr� i tìch, je� mají dùvod v lidské
povaze èi pøesnìji psychice, proto napø. psychologie nikoliv
bezdùvodnì spatøuje v mýtech psychologickou prózu. Pøesnìj�í
by ale bylo v tomto pøípadì mluvit o psychologické epice, pro-
to�e mnohé mýty byly pùvodnì podávány ver�ovou formou.
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Øada mýtù je vyjádøena nebo se k nim pøinejmen�ím pouka-
zuje ve starovìkých eposech (napø. Homérovy hrdinské eposy
Ilias a Odyssea, 8. stol. pø. Kr.; sumerský epos o Gilgame�ovi;
3. tisíciletí pøed. Kr.; indický epos Mahábhárata, 8. stol. pø. Kr.
aj.), nejvýznamnìj�ím zpracováním mytologických námìtù ve
starovìké øímské literatuøe je Vergiliova básnická skladba Ae-
neis (Publius Vergilius Maro, 70 - 19 pø. Kr.).

Za mytologickou literaturu jsou obèas pokládány i nìkterá tzv.
�svatá písma� rùzných nábo�enství, napø. Tibetská kniha mrt-
vých, perský soubor Avesta, hinduistické védy (Rgvéda, Sá-
mavéda, Jad�urvéda), bráhmany, sútry a avasty, buddhistický
soubor Tripitaka, �idovský Starý zákon aj., zejména v posledním
pøípadì se v�ak názory na takové zaøazení rùzní. Èásteènì se
dochovaly i písemné památky (tj. pozdìj�í zápisy pùvodnì ústnì
pøedávaných bájí) mytologie germánské, keltské, finské, skan-
dinávské, èínské aj., ale ve zlomcích i z pøedkolumbovské
Ameriky mytologie aztécké, mayské, incké (napø. tzv. mayský
Popol Vuh, aztécký Nuttalský kodex).

Nìkteré mýty byly literárnì zpracovány ve známých støedo-
vìkých sbírkách nebo jednotlivých dílech, napø. germánský
mytologický základ má Píseò o Nibelunzích (13. stol.), skandi-
návskou mytologii shrnuje Star�í Edda (také 13. stol.), finskou
Kalevala (a� z 19. stol), èást africké mytologie Epos o Liongovi
Fumovi (12. stol.) aj. Slovanská mytologie takový soubor nemá,
pokus o její dotvoøení najdeme napø. u  J. Kollára.

Podrobnìj�í odborný zájem o ménì známé mytologie, hlav-
nì neevropské, probíhá a� ve 20. stol., kdy jsou shledávány
mnohdy pozoruhodné a nevysvìtlitelné podobnosti napø. ve
staré hindské mytologii, asyrskobabylonské mytologii, v bibli,
ale i v mytologii pøedkolumbovských národù Ameriky, Mayù,
Aztékù a Inkù. Napø. báje o potopì se objevuje v øadì mytolo-
gií, jejich� vzájemný vliv nebyl prokázán a èasto si jej tì�ko
vùbec mù�eme pøedstavit.
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NÁMÌT V PRÓZE
viz próza, její stavba a �ánry

NÁRODNÍ �KOLA
Autoøi tzv. národní �koly, do jisté míry spjatí s  ruchovci a

èasto s nimi ne zcela pøesnì ztoto�òovaní, byli sdru�ení
v sedmdesátých a� devadesátých letech 19. stol. kolem èaso-
pisu Osvìta, který øídil Václav Vlèek (1839 - 1908). Progra-
mem národní �koly byla literatura vlastenecká, chránící se pøed
cizími vlivy a svìtovým kontextem, ve své vìt�inì vzdálená
tehdej�ímu stavu jak literatury, tak spoleènosti.

Je pøirozené, �e se národní �kola dostala do ostrého sporu s 
lumírovci, jejich� program byl právì opaèný, tak jako u� døíve
se vyhranìnì národní autoøi dostali do rozporu s  májovci. Ten-
tokráte byl v�ak boj ostøej�í a spor �Lumír kontra Osvìta� po-
znamenával literární dìní doby velmi vyhrocenì. Národní �ko-
la jako by stále je�tì nepochopila, �e se èeská literatura u�
nemusí øídit zásadou �malá, ale na�e�, cítila stále silné nebez-
peèí literatury nìmecké a uzavírala se do obranných postojù.

Jejími hlavními zastánci byli kromì Eli�ky Krásnohorské ve-
smìs autoøi nepøíli� významní èi zcela nevýznamní, více ménì
jen opakující nìkdej�í obrozenecká pojetí, napø. ve vztahu
k lidové slovesnosti apod., ale také pøe�ilé literární námìty a
postupy, jejich vlastenectví bylo spí�e �vlastenèením�. Pøesto
v Osvìtì zpoèátku tiskli i nìkteøí známí a nepochybnì významní
spisovatelé, napø. A. V. �milovský, V. Bene� Tøebízský, K. V.
Rais, A. Jirásek aj., od poloviny let osmdesátých v�ak úroveò
Osvìty klesala soubì�nì s tím, jak se ukazovala pøe�itost ná-
rodní �koly stále zøetelnìji.

NATURALISMUS
Pùvod slova je z francouzského naturalisme (od lat. natura =

pøíroda) a nesouvisí ani tak s pøírodou samotnou, jako spí�e
s pøírodovìdným pohledem na èlovìka a svìt, s rozvojem vì-
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deckého poznání v druhé pol. 19. stol., se snahou o vìdeckou
pøesnost v popisu, zkoumání, vysti�ení vìcí.

Na naturalismus silnì zapùsobily objevy Charlese Darwina
(1809 - 1882, napø. O vzniku druhù pøírodním výbìrem,
O pùvodu èlovìka). Zjednodu�enì chápaný darwinismus vlast-
nì nabízel my�lenku, �e kdy� je èlovìk jen �pokraèováním�
vývojové øady ni��ích, subhumánních (= �ivé organismy kro-
mì èlovìka) tvorù, chová se jako oni a nièím se od nich neli�í.
Rozdíl mezi opicí a èlovìkem se tak zdál být pomìrnì malý,
proto�e o vlastnostech a mo�nostech �edé kùry mozkové
u èlovìka se je�tì moc nevìdìlo. Umìní, nejen literární, ale
i výtvarné, se dostávalo také do silného vlivu tzv. pozitivismu,
vìdeckého smìru, který kladl do popøedí tøídìní faktù a zku�e-
nost, ani� by se je sna�il vykládat a vysvìtlovat, dokonce to
pokládal èasto za nemo�né.

Literární naturalismus vyrostl z  kritického realismu jako jeho
urèité zesílení, zdùraznìní pokud jde o popis jevù, ale bez
hledání jejich významových vztahù a souvislostí. Pro natura-
lismus je èlovìk prostì �pøírodní tvor�, jako takový je dán vý-
vojem pøírody, svou dìdièností, svou �tìlesností�, svými in-
stinkty atd., a jeho osud je tím urèen. Nikoliv náhodou pøipojil
É. Zola svému nejobsáhlej�ímu dvacetisvazkovému cyklu Rou-
gon-Macquartové podtitul �Pøírodovìdný a sociální dìjepis jed-
né rodiny za druhého císaøství�: naturalismus byl skuteènì
jakýmsi �studiem� pøírodních a sociálních rysù lidské spoleè-
nosti, èasto pøipomínajícím práci patologa.

Naturalisté pro zdùraznìní tohoto svého postoje vyhledávali
zejména námìty nepøíli� povzbudivé: bídu nejchud�ích, bezú-
tì�né nebo zka�ené lidské �ivoty, utrpení, bolest, èlovìka na
okraji spoleènosti, s tìlesnými i du�evními vadami, pøípady køiv-
dy, bezpráví apod. Naturalismus se jak svým popisným zpùso-
bem, tak svým výbìrem látek dostal vlastnì do dvou poloh. Na
jedné stranì byl je�tì víc ne� kritický realismus otevøen pohle-
du na spoleèenské problémy a kruté postavení tìch nejubo�ej-
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�ích (napø. Zolùv Germinal) a více ne� bylo kdykoliv døíve zvy-
kem otevøel literaturu sociální problematice, na druhé stranì
èasto vyhledával námìty �okující, a� odpuzující, jakési ��ivotní
bahno�, které pitval do podrobností. V napìtí tìchto dvou po-
loh je na jedné stranì znaèný význam naturalismu a na stranì
druhé jeho èasto nápadná jednostrannost.

Literárním otcem naturalismu je Émile Zola (1840 - 1902, napø.
Zabiják, Bøicho Paøí�e, Peníze, Lidské zvíøe, díla jmenovaná
vý�e aj.), z francouzských autorù dále pøedev�ím Henri Guy
de Maupassant (1850 - 1893, napø. Kulièka, Miláèek, �ivot aj.,
hlavnì povídkové soubory a novely), dále bratøí Edmond (1822
- 1896) a Jules (1830 - 1870) Goncourtové, z mlad�ích autorù
Louis-Ferdinand Céline (1894 - 1961, Cesta do hlubin noci),
v Nìmecku Gerhart Hauptmann (1862 - 1946, Bobøí ko�ich,
Tkalci, Pøed východem slunce, novela Hlídaè Thiel aj.), v Anglii
Thomas Hardy (1840 - 1928, napø. Neblahý Juda), v Norsku
Knut Hamsun (1859 - 1952, napø. Hlad, Matka Zemì), ale i øada
autorù dal�ích.

V èeské literatuøe se projevil naturalismus nejvýraznìji u  J. K.
�lejhara, A. M. Tilschové a K. M. Èapka Choda, ale i u V. Mr�tí-
ka a nìkterými rysy u autorù dal�ích, napø. prvky naturalismu
jsou shledávány u �brnìnských� próz R. Tìsnohlídka a v prvých
dílech E. Vachka. Zejména u Èapka Choda, Tilschové a Mr�tíka
se naturalisticky vyhranìný projev objevoval pøedev�ím jako
zpùsob vidìní sociálních rozporù, u obou si také podr�el nìkte-
ré rysy kritického realismu.

VÁCLAV BOLEMÍR NEBESKÝ
1818 - 1882
Studoval filozofii, byl nad�eným ètenáøem Kollárovy Slávy

dcery, pøátelil se s  J. K. Tylem, B. Nìmcovou, K. J. Erbenem,
co� ho pøivedlo k zájmu o vlastní èeskou literární tvorbu. Úèastnil
se revoluèního roku 1848, byl sekretáøem Národního muzea,
publikoval v Èeské vèele, Èeské besedì, Lumíru aj. Jeho poe-
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zie není pøíli� rozsáhlá, za zmínku stojí pøedev�ím básnická
skladba Protichùdci (1844), v ní� autor (pozdìji se vìnoval hlav-
nì pøekladùm) vyjadøuje romantický pocit rozervance, osamì-
losti, ztracenosti v �ivotì.

Ihned nás napadne, �e tím má Nebeský blízko ke K. H. Má-
chovi, a skuteènì je tomu tak, a to i po stránce výrazové. Prá-
vì srovnáním Protichùdcù a Máje v�ak nejvíce vynikne, oè u�
ve své dobì byl Mácha dál, v èem Mácha Nebeského pøesa-
huje, aèkoliv Máj vy�el o osm let døíve. I tak zùstává Nebeské-
ho skladba dokladem úsilí u� v první pol. 19. století vytváøet
èeskou poezii, v ní� by zaznívaly celoevropské literární prou-
dy. Vzdìlání k tomu Nebeský nepochybnì mìl, literaturou se
zabýval i jako kritik a historik. Máchovy básnické velikosti ov�em
nedosáhl.

BO�ENA NÌMCOVÁ
1820 - 1862
Spisovatelka, její� �ivotní i umìlecké osudy se staly v Èechách

pojmem, o ní� bylo napsáno mnoho knih, studií, èlánkù. V na�í
literatuøe 19. stol. vytváøí s  K. H. Máchou a K. Havlíèkem Bo-
rovským jakési trojhvìzdí osobností, které svítí nejjasnìji
v období, je� bychom mohli nazvat �pøednerudovským�, co�
ov�em není zcela pøesné, proto�e Nìmcová se s  Nerudou znala
a publikovala spoleènì s  májovci.

Aèkoliv se narodila ve Vídni, strávila dìtství v Èechách
v Ratiboøicích, kde na ni mìlo silný vliv lidové, pøirozené vlaste-
nectví její babièky. Provdala se za respicienta finanèní strá�e,
s ním� èasto mìnila bydli�tì, co� bylo tehdy u rodin rakouských
úøedníkù obvyklé. V r. 1842 pøesídlili do Prahy, kde se Nìmcová
dostala do samého støedu národního a kulturního dìní. Sezná-
mila se s pøedními èeskými osobnostmi té doby (K. Havlíèek
Borovský, J. V. Friè, F. L. Èelakovský, K. J. Erben, V. B. Nebes-
ký, S. Podlipská aj.) a byla u� literárnì èinná. Postupnì psala do
Èeské vèely, Kvìtù, Perly èeské, Pra�ských novin, Zlatých kla-
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sù, �tìpnice aj., vìt�inu svých próz publikovala za �ivota jen
èasopisecky. Kdy� byl Nìmec pøelo�en na Chodsko, vìnovala
se po vzoru Erbena sbírání lidové slovesnosti, o Chodsku psala
i v Èeské vèele aj. Po r. 1848 byl vlastenecky cítící Nìmec pøe-
lo�en do Uher, ona sama v�ak zùstala se ètyøi dìtmi v Praze, do
Uher (�lo o Horní Uhry, dnes Slovensko) za man�elem jen do-
jí�dìla, co� jí bylo pøíle�itostí k dal�ím folkloristickým snahám.
Ty celkovì vyústily ve dvì velké a známé sbírky: Národní bá-
chorky a povìsti, Slovenské báchorky a povìsti (1845 a� 1847,
1857 a� 1858). Pozdìji byl Nìmec ze státních slu�eb propu�-
tìn, rodina trpìla nouzí, spisovatelka vá�nì onemocnìla a po-
slední období jejího �ivota bylo velmi dramatické a smutné.

Pøesto�e �ivotní osudy nebyly Nìmcové od poèátku padesá-
tých let nikterak naklonìny, vytvoøila právì tehdy pøevá�nou
èást svého prozaického díla, povídky a novely. Z venkovského
prostøedí tì�í Karla, Divá Bára, Rozárka a Pan uèitel (1855,
1856, 1860), prózy, které mají ráz zobrazení povahy a osudù
titulních postav. Nìmcová se u� tu projevila jako autorka velice
pozoruhodná a osobitá, s mimoøádnou citlivostí, vnímavostí a
chápavostí pro slo�itosti èlovìka. Její povídky nejsou popisné,
autorka sleduje nejen vnìj�kové typy (jak se její postavy jeví),
ale i vnitøní pocitový a postojový svìt (proè takové jsou), pod-
mínìný ov�em i jejich zasazením do prostøedí. Dal�í prózy
Nìmcové (Pohorská vesnice, 1856; V zámku a podzámèí, 1858;
Chudí lidé, Dobrý èlovìk, 1858) toto zasazení do prostøedí je�-
tì více zpøízvuèòují, Nìmcová vìnuje vìt�í pozornost
i sociálním podmínkám a støetùm. Zlep�ení hledá v oblasti
mravní, v pospolitosti, vzájemné chápavosti a ohleduplnosti,
základem jí je v�ak hluboké porozumìní pro pøirozenost èlovì-
ka.

Hluboká lidskost, která byla Nìmcové nepochybnì vlastní,
jako by tu mìla své dvì stránky, navzájem neoddìlitelné, spo-
jené v jednotu. Je to ú�asná chápavost pro èlovìka, jeho by-
tostné zalo�ení a cítìní, a také ú�asné lpìní na právu èlovìka
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být takovým, jak on sám cítí, �e být chce, být má a být mù�e.
Snad nejlépe je to vidìt na povídce Divá Bára: Bára se odli�u-
je, je jiná ne� ostatní, vyèleòuje se z okruhu zvyklostí, pøizpù-
sobivosti, obecnì uznávané slu�nosti, ale pøitom je bezvýhradnì
pravdivá, ve své pøirozenosti nezpochybnitelná.

Nejvýraznìji právì tato my�lenka lidské pravdivosti ov�em
zaznívá v Babièce (1855), v jednom ze stì�ejních dìl na�í lite-
ratury vùbec. Babièka byla psána v dobì pro Nìmcovou velice
tì�ké a vzpomínky na dìtství, mo�ná trochu idealizované, jako
by jí samé byly oporou. Nejde v�ak jenom o to, �e Babièka je
�obraz prosté èeské �eny z lidu�, jak se èasto øíká v uèebnicích.
My�lenková síla této knihy spoèívá ve zpùsobu, jakým tu Nìm-
cová klade nade v�e a jako rozhodující cosi, co bychom na-
zvali zcela prostì poctivostí. Kdy� se v knize mihnou postavy,
které cosi pøedstírají, na nìco si hrají, chybí jim �ivotní upøím-
nost (napø. komorník paní knì�ny apod.), Nìmcová má pro nì
jen ironické zesmì�nìní. Neodsuzuje je, ví, �e takoví lidé jsou,
ale nezaslou�í si nic ne� výsmìch.

Z tohoto hlediska je v Babièce významná epizoda o Viktorce,
která je vlastnì samostatným pøíbìhem v knize. Vytváøí jakýsi
dramatický protìj�ek venkovské pohodì, poklidu a vzájemné-
ho souladu: Nìmcová v Babièce nechce pøedstírat, �e �ivot je
v�dy takový, jaký by si pøála, aby byl. Na pøípadu Viktorky v�ak
ukazuje, k jak dramatickým koncùm vede opak. Pøíbìh
o Viktorce je pak v celkové stavbì knihy jakoby protìj�kem
ostatního, ale tím i zdùraznìním základní linie díla.

Je pozoruhodné, �e Nìmcová tu pracuje s kontrastem, proti-
pólem, a to nejen dìjovì, nýbr� jako s významovým znakem,
co� se ve svìtové literatuøe stalo èastìji u�ívaným postupem
a� mnohem pozdìji. I to ukazuje tuto autorku jako umìlkyni,
její� pøirozený cit pro nosnost významové výpovìdi literárního
díla pøedstihl svou dobu.
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NEOLOGISMUS
Nové slovo (øecky neos = nový, logos = slovo), tedy slovo, které

døíve v jazyce nebylo. V �ivých jazycích neologismy vznikaly a
vnikají neustále v souvislosti napø. s tím, jak se objevují nové
technické pøedmìty, pracovní èinnosti, �ivotní zpùsoby aj., nebo
tak, �e do jazyka je pøevzato právì pro pojmenování tìchto
zmìn slovo z jiného jazyka, i kdy� tehdy nìkteøí jazykovìdci
o neologismu nehovoøí. Mluví o �poèe�tìní� slova cizího pùvodu.

V u��ím slova smyslu je neologismem vytvoøení slova, které
v jazyce dosud chybìlo nebo jeho� potøebu autor poci�oval pøi
své literární práci. V prvém pøípadì jde o jazykovìdnou tvorbu
neologismù a u nás se projevovala nejvíce v první fázi národ-
ního obrození, kdy zejména J. Jungmann pro svùj pìtidílný Slov-
ník èesko-nìmecký vytvoøil øadu nových slov èili novotvarù
(napø. slovo jaro ze slova �jarý�, které mezitím zastaralo), a
chápeme, �e je pøitom tøeba zachovat jak ducha jazyka, tak
urèité zákonitosti tvorby slov. U nás �lo v obrození nejvíce o zba-
vení jazyka germanismù (= slov z nìmèiny). Pozdìji se tato
snaha projevovala u èetných tzv. �brusièù� jazyka, kterým chy-
bìlo jednak jazykovìdné vzdìlání, jednak cit pro jazyk. Na jed-
né stranì se tak objevovaly nesmyslné jazykolamy (napø. no-
soèistoplena, tj. kapesník), na stranì druhé tzv. �kalky�, tj. do-
slovné pøeklady (napø. der Schnellzug = rychlovlak). �Brusiè-
ství� má ov�em starou tradici, u� v protireformaci se mu vìno-
val Václav Jan Rosa.

Zvlá�tním pøípadem neologismu jsou novotvary vytvoøené
spisovateli v poezii, próze i divadelních hrách, známý je pøípad
slova �robot�, které vytvoøil J. Èapek pro K. Èapka, slova �ro-
maneto�, které vymyslel J. Neruda apod. Neologismy mají své
místo zejména v poezii, kde mají svùj význam zvýrazòující,
èasto s nimi pracoval napø. V. Holan, F. Halas, J. Zahradníèek
aj. Takovýto neologismus, který je pro ètenáøe a� dosud ne-
známým, na sebe strhává pozornost, nutnì musí být �de�ifro-
ván�, a jeho zobrazivost se v souvislosti ver�e (mnohdy i pro-
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zaického textu) podtrhuje. Literární neologismy nejsou proto
samoúèelné høíèky, jak by se snad nìkomu mohlo zdát, ale
mají své dùle�ité poslání.

JAN NERUDA
1834 - 1891
Od dìtství byl spjat s pra�skou Malou Stranou, vystudoval

gymnázium, univerzitní studia (práva a filozofie) pro nedosta-
tek finanèních prostøedkù nedokonèil. Zkusil nìkolik zamìst-
nání (úøedník, uèitel na reálce), ale brzy se stal novináøem,
jím� zùstal po celý �ivot. Redigoval Obrazy �ivota, do nich�
pøispíval velmi bøitkými èlánky o tehdej�ím stavu èeské kultury,
s  V. Hálkem zalo�il a vydával Kvìty, jeho jméno je v�ak nejví-
ce spojeno s Národními listy. Spoleènì s Hálkem byl také hlav-
ním organizátorem prvého svazku almanachu Máj (1858, tyto
almanachy vycházely do r. 1862) a vùdèí postavou májovcù,
literátù, kteøí se kolem tohoto almanachu shromá�dili a mezi
nì� patøili napø. K. Svìtlá, A. Heyduk, S. Podlipská, ze star�ích
K. J. Erben aj.

První svou sbírku poezie vydal jako ètyøiadvacetiletý, Høbi-
tovní kvítí (1858), a moc uznání se mu za ni nedostalo. Ne �e
by Høbitovní kvítí kritika nepochopila. Naopak, pochopila je
dobøe. V té dobì v�ak rodící se èeská národní spoleènost po-
tøebovala a vy�adovala kní�ky tohoto druhu, jaký by byl dnes
oznaèen výrazem �pozitivní �ivotní postoj�, tj. radostné, opti-
mistické, neproblémové, navíc silnì vlastenecké. Neruda, na
nìho� pùsobil nìmecký básník H. Heine (1797 - 1856, napø.
Kniha písní, Nové básnì), v�ak vidìl spí�e druhou stranu min-
ce, lidský smutek, bolest, ne�tìstí. Stalo se mu tak s Høbitov-
ním kvítím nìco podobného jako Máchovi s Májem. Jeho pr-
votina se prostì nezaøadila do toho �správného�, �ádaného
proudu.

Toté� ostatnì postihlo mnohé èeské autory i padesát let po
Høbitovním kvítí a hlavnì sto let po nìm, proto�e u nás �lo
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mnohdy víc o ten �správný� proud ne� o literaturu samotnou.
V Nerudovì pøípadì bylo podstatné ov�em to, �e právì on,
spolu s jinými májovci a nejvýraznìji z nich, razil proud nový,
vlastnì u� pøedznamenaný Máchou, nyní v�ak mohutnící. Jed-
nalo se o to, aby poezie nebyla jen vlasteneckým rýmováním
nebo napodobováním lidové slovesnosti, ale aby byla umìlec-
ky pravdivým výrazem básníkova postoje a vøazovala se do
celoevropského literárního dìní.

Nerudovi mnozí vyèítali, �e je kosmopolitou, �e si málo cení
národních my�lenek. To byla køivda, a� u� vìdomá èi nevìdo-
má. Neruda své stanovisko vysvìtloval tak, �e nebudeme svì-
toví, kdy� budeme svìt jenom napodobovat, ani èe�tí, kdy� si
vytvoøíme jakousi idealizovanou pøedstavu èe�ství, jestli�e na�e
národní sna�ení bude jenom høíèka. Ale �e svìtovými se sta-
neme právì tím, �e budeme ve svém èe�stí pravdiví, a �e po-
ezii budeme hledat ve skuteènosti. Tato stì�ejní Nerudova
my�lenka se pak v jiných obmìnách v èeské literatuøe objevu-
je znovu a znovu: u  buøièù, Èeské i  pøedváleèné moderny,
avantgardy aj. Z tohoto hlediska byl Neruda první, kdo u nás
formuloval (i teoretickými èlánky, shrnutými v rùzných svazcích,
napø. v posmrtném výboru O umìní) program, jen� má trvalou
platnost.

Básnicky svùj program vyjádøil v nejvìt�í své sbírce, v Knihách
ver�ù, která byla v r. 1868 vlastnì výborem z jeho dosavadní
ver�ové tvorby. Tento svazek byl literární událostí, jeho� vý-
znam docenila a� budoucnost, Neruda tu toti� poprvé ukázal
mnohost mo�ností èeské lyriky, a to jak námìtovì, tak básnic-
kým tvarem. O deset let pozdìji vydává své Kosmické písnì,
sbírku, která se rázem stala populární a která je pravdìpodob-
nì v celosvìtové literatuøe první básnickou knihou, je� se za-
bývá kosmem zpùsobem takøka pøedjímajícím cosi, co se o sto
let pozdìji stalo realitou. Po dal�í lyrické sbírce, Prostých moti-
vech (1883), vycházejí dva nejvýznamnìj�í Nerudovy svazky,
Balady a romance (1883) a Zpìvy páteèní (druhý u� posmrtnì,
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1896). V èeské poezii 19. století existují knihy, které jsou jaký-
misi záchytnými body, bez nich� si nedovedeme pohled na na�i
literaturu pøedstavit. Je to Erbenova Kytice, Máchùv Máj, a po
nich tato dvì Nerudova díla.

V ka�dém pøípadì Balady a romance a Zpìvy páteèní nejsou
sbírky, o nich� by bylo mo�no napsat nìkolik øádkù. Vy�la o nich
øada studií, èlánkù, pojednání, a celá ta odborná literatura o nich
není schopna obsáhnout jejich bohatost, proto�e ka�dý ètenáø
v nich nutnì pocítí a pro�ije nìkterý jiný z vrstevnatých, obra-
zovì i my�lenkovì silných básníkových ver�ù. Balady a roman-
ce a Zpìvy páteèní pøipou�tìjí jen dvì mo�nosti. Primitiv by
mìl zapomenout, �e nìkdy byly napsány, èlovìk alespoò tro-
chu kulturní by si je mìl pøeèíst a najít v nich toho �svého� Jana
Nerudu.

Pro Nerudu básníka nelze ov�em pøehlédnout Nerudu pro-
zaika, autora Arabesek a Povídek malostranských (1864, 1878),
knih, které dodnes pøekvapují ètenáøe svou svì�estí, pøesností
povahokresby, citlivým pozorováním a lidskou moudrostí, je�
se projevovala tu ironií, tu a� pozoruhodnou laskavostí, jak si
která z postav zaslou�ila. Nelze pøehlédnout ani Nerudu auto-
ra fejetonù, které psal do Národních listù s neúprosnou pravi-
delností (podepisoval je znaèkou trojúhelníèku) a které vy�ly
pozdìji jednak soubornì, jednak v øadì nejrùznìj�ích výborù.

Neruda, jemu� �ivot nepopøál ani rodinné �tìstí, ani dost pe-
nìz, dopøál naopak èeskému ètenáøi nìco, co se ka�dému au-
toru nepovede. Dílo, na které lze vztáhnout slova A. S. Pu�ki-
na: �kovu trvalej�í�.

STANISLAV KOSTKA NEUMANN
1875 - 1947
Básník, prozaik, publicista, organizátor kulturního �ivota, èlo-

vìk, jeho� my�lenkový a názorový vývoj procházel nìkdy, ale-
spoò zdánlivì, nejrùznìj�ími zákruty, jedna z pøedních kultur-
ních osobností pøed první svìt. válkou a mezi válkami. Rozpìtí
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Neumannových zájmù a èinností lze tì�ko struènì postihnout,
a èasto musíme mít dojem, �e Neumann byl a� do dvacátých
let takøka u v�eho a pozdìji nìkdy sám takøka proti v�emu.
Obsáhlý by byl napø. jen výèet èasopisù, do nich� postupnì
pøispíval nebo které i redigoval: Moderní revue, Nový kult, Niva,
Vesna, Volné smìry, Anarchistická revue, Proletkult, Èerven,
Levá fronta, U-Blok, Komuna, Lidové noviny, Rudé právo, Lite-
rární noviny, Rozpravy Aventina, Haló noviny, Komunistická
revue, Reflektor, Tvorba, Lidová kultura atd. atd.

Psát zaèínal u� jako student, jako osmnáctiletý byl uvìznìn
s dal�ími èleny protirakouského hnutí Omladiny, a se studiemi
byl konec. Zaèal novinaøit, básnicky se pøiklonil k hnutí deka-
dence a symbolismu, je� v�ak bylo na jeho povahu pøíli� krotké
a nìkdy a� afektované, tak�e brzy ho nalézáme mezi buøièi a
anarchisty. V té dobì, aè sám nemajetný (jeho otec advokát
pøi�el o v�echny peníze) zdìdil vilu na Ol�anech, která se stala
v dobì pøed první svìt. válkou i po ní známá jako �Neumanno-
va vila� a místo èastých schùzek v�ech jeho pøátel, pøesnìji
øeèeno tìch, s nimi� se právì pøátelil. V buøièských Neuman-
nových letech to byl hlavnì K. Toman, F. �rámek, F. Gellner.
Tehdy vydával i anarchistický èasopis Nový kult. Toto, mù�e-
me øíct první Neumannovo tvùrèí období (které má vlastnì dvì
etapy), vyjadøují jeho sbírky Nemesis, bonorum custos, Apo-
strofy hrdé a vá�nivé, Jsem apo�tol nového �ití, dále Stráò
chudých lásek, Sen o zástupu zoufajících.

Po r. 1910 se sblí�il s  J. Èapkem a K. Èapkem, úèastnil se
Almanachu na rok 1914, co� byl svým zpùsobem pøirozený
dal�í krok v jeho úèasti na tehdy rychlém vývoji pøedváleèné
moderny. Jaksi samostatnou je jedna z nejznámìj�ích a také
nejlep�ích jeho básnických knih, dílo lyrického zaujetí, psané
pøi pobytu mimo Prahu, toti� Kniha lesù, vod a strání, vydaná
právì v roce, kdy zaèala první svìt. válka. Tu strávil Neumann
na frontì, po návratu zaèal vydávat èasopis Èerven a soustøe-
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dil kolem sebe vyznavaèe proletáøského umìní, autory mlad�í
generace, jako byl J. Wolker, J. Seifert aj.

V té dobì silnì vìøil v komunistické ideje, které mu pøedsta-
vovaly lidskou svobodu, volnost, rovnost, netu�ené mo�nosti
do budoucna, proto�e jako mnoho jiných usuzoval, �e válka
byla ve své krutosti poslední køeèí kapitalistického øádu. Neu-
mannovo vnímání komunismu (ale to se týkalo tehdy i jiných
literátù) bylo citové, pro�ité, a nemìlo mnoho spoleèného s tím,
jak se komunismus u nás vyvinul pozdìji. Co� se ostatnì brzy
ukázalo. V r. 1929 byl básník spoleènì s jinými ( H. Malíøovou,
M. Majerovou, J. Horou, J. Seifertem, V. Vanèurou aj.) vylou-
èen z KSÈ za projev nesouhlasu s Gottwaldovým vedením, ani�
by pøitom pøestal být básníkem levicovým (podobnì jako M.
Majerová se pozdìji do KSÈ vrátil a výraznì se v ní anga�o-
val).

Období proletáøské poezie je u Neumanna vyjádøeno hlavnì
sbírkami Nové zpìvy a Rudé zpìvy (1910, 1923). Zejména Nové
zpìvy ukazují, jak u nìho, jako i u dal�ích básníkù proletáøské
poezie, byl pøíklon k proletáøské revoluci do znaèné míry pro-
pojen s pøíklonem k revoluci technické, proletáøská poezie byla
tak do znaèné míry i  civilizaèní poezií. Svou a� dosud trvalou
pøítomnost v moderních proudech èeské poezie opou�tí S. K.
Neumann tehdy, kdy� se rodí poetismus, a zcela stranou jeho
zájmu zùstává i  surrealismus. Od svých mladých buøièských
let zastával pojetí poezie bojovné, agitaèní, burcující, poetis-
mus mu nebyl blízký a k surealismu stejnì jako ke spiritualis-
mu zaujal zcela odmítavý postoj: snové vidiny a volné hry pøed-
stavivosti surrealismu mu byly pøímo protivné, dokonce proti
nìmu nìkolikrát vystoupil, a pøed spirituálními otázkami �ivota
a smrti dával pøednost ka�dodennosti.

Tím se v�ak dostává v polovinì dvacátých let vìdomì do jis-
té izolace. Pracuje na encyklopedických, obsáhlých dílech kul-
turnì historických (Dìjiny lásky, pod pseudonymem, Dìjiny
�eny, pod vlast. jménem, Francouzská revoluce), vydává sou-
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bor fejetonù o pøírodì S mìstem za zády (1922, 1923, dva svaz-
ky), román Zlatý oblak (1932), jen� mìl být prvým svazkem
trilogie, do sbírky 1914 - 1918 shrnuje r. 1927 nìkteré své star-
�í básnì reagující na válku a v próze vydává tøi knihy váleè-
ných vzpomínek. A� ve tøicátých letech pí�e opìt poezii, tøi mi-
lostné sbírky, spojené pak do jednoho svazku Láska (1933),
k sociální poezii se vrací sbírkami Srdce a mraèna (1935) a
Sonáta horizontálního �ivota (1937).

Zde u� vlastnì nepatøí k �ádnému literárnímu proudu, co�
i zdùrazòuje ve svých èláncích, publicistice atd. Rozsáhlá je
z tøicátých let jeho tøídílná Èeskoslovenská cesta, psaná for-
mou deníkových reportá�í. Teprve po druhé svìt. válce vy�ly
dvì Neumannovy knihy, které ho postojovì sblí�ily s básníky
jinými, a� u� døíve byli èi nebyli jeho pøátelé, a ov�em i s pocity
celého národa. Jsou to Bezedný rok (1945) a Zamoøená léta
(1946), poezie z let nacistické okupace.

Tady, pod vlivem událostí, je� nemohly nikoho nechat lhos-
tejnými, o�il nesporný talent stárnoucího básníka k ver�ùm úder-
ným, pøesvìdèivým, nemilosrdným ve svém odsudku toho, co
bylo. Neumann jako by v tìchto dvou sbírkách opsal umìlecký
kruh kamsi ke svému mládí, k tvrdé otevøenosti, výrazové stro-
hosti a bojovnosti.

VÍTÌZSLAV NEZVAL
1900 - 1958
Básník, studoval nejprve práva v Brnì a pak filozofii v Praze,

krátký èas byl zamìstnán jako tajemník Masarykova nauèné-
ho slovníku a pak jako dramaturg Osvobozeného divadla, psal
do Hosta, Pásma, ReDu, Disku, Kmenu aj., redigoval revui Sur-
realismus.

Byl èlenem Devìtsilu, s ním� bylo spojeno jeho první tvùrèí
období poetismu, a to celá øada sbírek z dvacátých let, po pr-
votinì Most (1922) zejména: Pantomima, Men�í rù�ová zahra-
da, Fale�ný mariá�, Básnì na pohlednice, Akrobat, básnická
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skladba Edison (1927), Hra v kostky, Snídanì v trávì aj. Toto
první Nezvalovo období, poznamenané i pøátelstvím s dal�ími
básníky avantgardy, s  J. Wolkerem, J. Seifertem, J. Horou, K.
Bieblem aj., ale také s prozaikem V. Vanèurou èi s teoretikem
Karlem Teigem (1900 - 1951), jako by uzavírala sbírka Básnì
noci (1930), do ní� Nezval zahrnul i nìkteré své sbírky èi vìt�í
básnì (napø. Edisona) pøedchozí.

Období poetismu bylo pro Nezvala tak trochu bezprostøed-
ním, nièím nespoutaným a dokonale uvolnìným gejzírem jeho
citovosti a obraznosti. Poetismus mu to skvìle umo�òoval tím,
jak odmítal plané ver�ování, jak kladl do popøedí básnictví cí-
tìné �v�emi smysly�, volnost pøedstav, bohatý �ivotní pro�itek,
nápaditost, jazykovou vynalézavost, ale i nìkteré jevy nové ci-
vilizace, techniku, auta, film, moderní tance, zábavu. Poetis-
mus toti� svým zvlá�tním zpùsobem navazoval na proletáøskou
poezii, vìøil, �e a� bude dìlník osvobozen od chudoby a døiny,
budou i pro nìho platit �nedìlní� radosti �ivota, které civilizace
20. stol. nabízela ve zvý�ené míøe.

V tøicátých letech se Nezval seznámil s pøeklady (hlavnì Èap-
kovými) i s originály moderní francouzské poezie a uèaroval
mu Guillaume Appolinaire (1880 - 1918, napø. Alkoholy, Pás-
mo), André Breton (1896 - 1966, napø. Spojité nádoby), Paul
Eluard (1895 - 1952, Veøejná rù�e), surrealismus. Tak trochu
pøechodem od poetismu k surrealismu je øada básníkových
sbírek z poèátku tohoto období (Snídanì v trávì, Jan ve smut-
ku, Sklenìný havelok, Pìt prstù, Zpáteèní lístek, Sbohem a
�áteèek), naplno se v�ak Nezvalùv surrealismus projevuje ve
sbírkách �ena v mno�ném èísle, Praha s prsty de�tì, 52 hoø-
kých balad vìèného studenta Roberta Davida (v�echny tøi svaz-
ky 1936), Absolutní hrobaø (1937), Matka nadìje (1938), pøi-
èem� poslední sbírky jsou poznamenány i silným protifa�istic-
kým postojem.

V tìchto ver�ích se Nezvalova obraznost projevuje v míøe
vrcholné, ale zároveò s básnickou kázní, surrealismus pro nìho
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není nìèím, èemu by podléhal, nýbr� nìèím, co jemu slou�í.
Z tohoto pohledu je zajímavé, �e aèkoliv surrealismus bývá
spojován nejèastìji s  poezií, Nezval jej nejvíce uplatnil ve vol-
ném navazování tzv. automatických pøedstav (tzn. pøedstav,
kde jedna vybavovala sama o sobì dal�í bez pøedem pøipra-
veného plánu) v knihách próz, napø. Dolce far niente, Nevidi-
telná Moskva, Pra�ský chodec. To jsme stále v druhé polovinì
tøicátých let, v dobì, kdy Nezval zalo�il Surrealistickou skupinu
(1934), ale sám ji zase rozpustil (l938). Rozpu�tìní skupiny
ov�em neznamenalo konec èeského surrealismu, který se pro-
jevoval nejen v literatuøe, nýbr� i napø. v malíøství. Nezval sám
v�ak jako by øekl v�e, v èem mu mohly být surrealistické postu-
py uvolnìného podvìdomí a volných pøedstavových spojù u�i-
teèné.

V okupaèních letech se po sbírce Pìt minut za mìstem (1940)
do znaèné míry obrátil k výrazové zøetelnosti, je� u� døíve za-
znìla v nìkterých jeho sbírkách (napø. Sbohem a �áteèek,
1934), a to v divadelní høe Manon Lescaut (1940), která se
stala ve váleèné atmosféøe nejen pro nìho (alespoò na èas,
v r. 1944 byl zatèen gestapem) pocitovým ventilem svou svì-
�estí a humorem. Tato hra rázem strhla diváky na svou stranu.
Obrácená strana okupaèní mince v Nezvalovì poetice se mohla
doèkat vydání a� po válce, byly to jeho sbírky Historický obraz
(v roz�íøené podobì 1945, pùvodnì vy�la 1939) a Velký orloj
(1949). Jimi se dùstojnì zaøadil mezi ty, kteøí na nacismus svý-
mi ver�i reagovali (napø. F. Halas, V. Holan, S. K. Neumann a
dal�í). V roce 1945 se bohatost Nezvalovy obraznosti potvrdila
sbírkou Madonì a snovou prózou Valérie a øí�e divù, pozdìji
u� uvedenou sbírkou Velký orloj, obsahující ov�em pøevá�nì
ver�e z okupaèních let. Rozvinula se je�tì jednou, v divadelní
høe Dnes je�tì zapadá slunce nad Atlantidou (1956). Smut-
ným osudem tohoto bezpochyby výrazného a umìlecky strhu-
jícího básníka v�ak bylo, �e v dobovém chápání od padesá-
tých let do konce let osmdesátých se a� na výjimky spí�e roz-
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paèitì pøecházela obì jeho velká tvùrèí období, poetistické a
surrealistické. Byl pøedstavován hlavnì tou èástí své pováleè-
né tvorby, je� nezamìnitelnou peèe� jeho talentu nesla v men�í
míøe, jako byla napø. básnická skladba Z domoviny (1951) èi
sbírky Køídla, Chrpy a mìsta (1952, 1955), nebo kde sám pod-
lehl tehdej�ímu oèekávání ideovì anga�ovaného ver�e (Sta-
lin, 1949; Zpìv míru 1950).

Na významu V. Nezvala v èeské poezii od dvacátých do èty-
øicátých let to ale sotva mù�e nìco mìnit.

NON FICTION
viz literatura faktu

TEREZA NOVÁKOVÁ
1853 - 1912
Devatenáct let �ila se svým man�elem (gymnaziálním profe-

sorem) v Litomy�li, ale u� v �estnácti letech publikovala ver�e
v Kvìtech, pozdìji prózu v Lumíru. Doopravdy zaèala psát a�
po svatbì, nejprve drobné povídky s námìty malomìstského
�ivota Litomy�le a z venkova východních Èech. Korespondenè-
nì se stýkala s  K. Svìtlou, která ji také podnítila k zájmu
o �enské hnutí a vlastenecké pùsobení. Kdy� po úmrtí dcery
Novákovi pøesídlili do Prahy, psala do �enského svìta, pøièem�
èerpala ze svých �ivotních zku�eností z Vysoèiny, kam se èas-
to vracela.

První její vìt�í prací byl dvojdílný Malomìstský román z r. 1890,
po nìm publikovala krajinopisné èrty, studie folklorního rázu
apod., postupnì pak nìkolik povídkových souborù (napø. Úlom-
ky �uly, Rosné perly, S kamenité stezky, dnes bychom psali
Z kamenité stezky). Románem Jan Jílek (1904) se na poèátku
nového století definitivnì pøedstavila jako zralá autorka venkov-
ské prózy, tehdy v na�í literatuøe hojnì zastoupené (napø.
K.Svìtlá, J. Holeèek, K. V. Rais aj.). Jan Jílek byl �ivotním pøíbì-
hem nevolníka z 18. stol., který pro víru ode�el do ciziny a jeho�
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osudy autorka znala ze spisku Zprávy jednoty bratrské. U� dal�í
román, Jiøí �matlán (1906), vydaný po dvou letech, ukazoval, �e
volba visionáøského exulanta v díle prvním nebyla asi u Novákové
náhodná. Nová kniha jako by byla pokraèováním pøedchozí o sto
let pozdìji, kdy �il Josef �matlán, jen� byl spisovatelce pøedlo-
hou. Tentokráte byl hlavní postavou tkadlec, sám hledající svou
víru, svou pravdu, a od otázek nábo�enských smìøující k poznání
sociálních rozporù chudého východoèeského kraje.

Hlub�í smysl �ivota, to je otázka, kterou si klade Nováková
i v díle Na Librovì gruntì (1907) a krátce poté ve svém vrchol-
ném díle Dìti èistého �ivého (1909), v obraze nábo�enské sekty,
její� prvotní ideály se postupnì drolí vlivem èasu i mìnících se
pomìrù venkova, tedy v polohách, kterých si také ve východo-
èeském prostøedí pov�iml zejména A. Sta�ek. A� posmrtnì
vy�el autorce román Dra�ar (1914), umìlecky zpracovaný pøí-
bìh opìt skuteèné osobnosti, buditelského knìze podléhající-
ho prostøedí i nezájmu okolí a konèícího tragicky.

Nováková, její� vlastní �ivotní osud byl neradostný, zemøeli jí
ètyøi dìti i man�el, vytvoøila v èasovém rozmezí necelých de-
seti let ètyøi romány (nemluvì nyní o povídkových souborech a
star�ím Malomìstském románu), bez nich� si na�i venkovskou
prózu z pøelomu století nedovedeme pøedstavit. Jde o díla ni-
koliv popisná, ale my�lenkovì záva�ná, pátrající po pøíèinách
a souvislostech jak v prostøedí, tak v nitru autorèiných postav.
Svým zamìøením k lidovému visionáøství, k hledání pravdy bo�í
i pozemské, k zásadním otázkám morální síly èlovìka, pøekra-
èovala hranice venkovského realismu k postupùm psycholo-
gické prózy.

KAREL NOVÝ
(pùv. jm. Karel Novák)
1890 - 1980
Od mládí byl novináøem, redaktorem v Èeském slovì, poz-

dìji v Národním osvobození a v Panoramì. Za okupace byl
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vìznìn v koncentraèním táboøe, po válce pùsobil jako �éfre-
daktor Svobodného slova a Státního nakladatelství dìtské kni-
hy. V meziváleèných letech publikoval v Èeském slovì, Zlaté
Praze, Panoramì, Právu lidu, Tvorbì aj. Zaèínal ver�i, psaný-
mi pod vlivem buøièù, av�ak bytostnì byl prozaik a brzy si to
sám uvìdomil.

Po povídkách Cesta �ivotem vydal r. 1927 svùj první román,
Mìsteèko Raòkov (èím� mìl na mysli rodný Bene�ov), prózu
psanou v duchu kritického realismu, jemu� zùstal vìrný i nadále.
Je zajímavé, �e aèkoliv byl Nový nejprve gymnaziálním spolu-
�ákem a pak celý �ivot dùvìrným pøítelem V. Vanèury, nezaøa-
dil se vlastnì nikdy mezi autory hledající nové tvárné postupy,
pøesto�e k nim generaènì patøil. Tì�i�tì svého umìleckého úsilí
pøenesl do pøesného, výsti�ného posti�ení skuteènosti, dùsled-
ného zøetele k faktùm a �ir�ím sociálním souvislostem.

Ty se staly rozhodujícími pro jeho trilogii vydanou postupnì
na pøelomu dvacátých a tøicátých let a nazvanou �elezný kruh
(Samota Køe�ín, 1927; Srdce ve vichru, 1930; Tváøí v tváø,
1932). Tvoøí ji �iroce pojatý obraz malomìstského a vesnic-
kého �ivota, èerpající také z Bene�ovska. Sociální rozpory
nového století jsou tu propojeny s rozpory národnostními,
venkované stojí proti konopi��ské rozpínavosti arcivévody
Ferdinanda, èe�ství proti raku�áctví. V nìkterých vyhrocených
partiích zde Nového realismus jako by nabýval síly expresio-
nismu, je nesmlouvaný, sarkastický. �elezný kruh je bezpo-
chyby dílo úctyhodné a nezapøe autorovo silné sociální cítìní.

Nový toto své sociální cítìní projevil i v knihách dal�ích,
v románech Peníze, Na rozcestí, a zvlá�� vyhranìnì v novele
Chceme �ít, reagující na hospodáøskou krizi a nezamìstna-
nost tøicátých let. Tìsnì pøed válkou vydal politický román Tøe-
tí vìtev (1939), za nacistické okupace se jako mnoho jiných
autorù, kteøí o souèasnosti nemohli psát, jak by chtìli, obrátil k 
historické próze (Rytíøi a lapkové, v dal�ím vyd. �elezo �ele-
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zem se ostøí) a k citlivì psaným knihám pro dìti (Potulný lovec,
Rybaøíci na Modré zátoce).

Po r. 1945 tvoøil jen pøíle�itostnì a èasto své star�í prózy
pøepracovával (napø. Mìsteèko Raòkov na román Plamen a
vítr), èím� je v�ak nìkdy zbavoval pùvodní pøímé pro�itkovosti.

OBRAZNÉ POJMENOVÁNÍ, TROPY
Nìkdy bývá pou�íván i termín nepøímé pojmenování, a oba

poukazují k tému�: urèitá skuteènost není pojmenována doslov-
nì, ale je pro ni u�it výraz, který má v obecné slovníkové podo-
bì jiný význam. Rozhodující je zde tedy vztah mezi �pojmeno-
vávaným� a samotným �pojmenováním�.

Napìtí mezi pùvodním významem pojmenování a jeho vý-
znamem ve vztahu k pojmenovávanému potom, pokud je ob-
razné pojmenování pou�ito v umìlecké literatuøe, navozuje nové
souvislosti a pøedstavy, a� u� je tomu tak v  poezii èi v  próze
(resp. v  epice, lyrice èi dramatu). Pøedpokládá se pøitom, �e
tyto souvislosti nìjakým zpùsobem objevnì ozøejmují skuteè-
nost (�pojmenovávané�), která je pojmenována obraznì, tj. �e
vytváøejí zvlá�tní, neopakovatelnou významovou jedineènost,
pøípadnì dovolují ètenáøi, aby si sám jejich smysl obohatil vlastní
zá�itkovostí, zku�eností apod.

Co� znamená, �e pøedev�ím u  metafor není jejich pùsobení
uzavøené: právì tím, jak jsou jedineèné, bì�nì nesdílené, dá-
vají ètenáøi prostor k vlastnímu, také jedineènému chápání.
Ètenáø se pøi nich nemusí a vlastnì ani nemù�e øídit nìjakým
zvykem, významovou ustáleností. Pod slovem �skuteènost�
pou�itým vý�e si ov�em nemù�eme pøedstavovat jen skuteè-
nost hmotnou, ale i skuteènosti pocitové, pro�itkové a postojo-
vé, a dále abstraktní pojmy, jako je víra, láska, pøátelství, od-
danost, nenávist, hnìv, zloba a cokoliv jiného.

Obrazné èi nepøímé pojmenování má je�tì jeden termín, �tro-
py� (= z øeckého tropos, obrat), který se dnes pou�ívá ménì,
proto�e kdysi se zejména rozbor ver�e èasto a� pøíli� vy�íval



259

ve velmi podrobném èlenìní rùzných druhù a poddruhù tropù,
a to do té míry, �e tím bylo èasto setøeno vlastní pùsobení lite-
rárního textu. Hlavními druhy obrazných pojmenování (tropù)
jsou metafora, v ní� vztah mezi pojmenovávaným a pojmeno-
váním je dán podobností, metonymie, v ní� je dán vìcnou sou-
vislostí, napø. místní nebo èasovou, synekdocha, pøi ni� je vztah
mezi pojmenovávaným a pojmenováním dán vztahem celku a
èásti, ironie, pøi ní� je vùèi pojmenovávanému u�ito pojmeno-
vání v opaèném významu, ne� jaký je bì�ný (podrobnìji srov.
u  metafory).

Volnìji je k tropùm poèítáno i pøirovnání, aèkoliv u nìho vlast-
nì o zámìnu v pojmenovávání nejde, slùvko �jako� posouvá
obraznost ponìkud jinam a pojmenovávané je oznaèeno
i doslovnì. Dal�í èlenìní tropù (personifikace, perifráze, eufe-
mismus, básnický pøívlastek) je ve své podstatì jenom podrob-
nìj�ím rozli�ováním základních obrazných pojmenování, èas-
to v závislosti na postavení v textu.

Zatím jsme se zde ov�em zmiòovali o obrazném pojmenová-
ní umìleckém, proto jsme zdùraznili, �e jeho smysl je v urèité
objevnosti, neèekanosti, ve vyjádøení jistého významového
napìtí. S obrazným pojmenováním v�ak bì�nì pracuje
i hovorový jazyk a èasté je dokonce v odborné literatuøe. Jest-
li�e napø. lékaø øekne, �e v uchu máme �kladívko, kovadlinku,
tømínek�, jsou to hned tøi metafory vedle sebe. Jestli�e øekne-
me, �e �celá �kola jela na výlet�, je to ov�em metonymie, �kola
zùstala na svém místì a jeli �áci. Jestli�e øekneme o nìkom,
�e je �krasavec�, aèkoliv si myslíme pravý opak, je to ironie.
Atd. atd. Jak jsme vidìli z prvního pøíkladu, nìkdy se metafora
stává dokonce termínem (z moderní astronomie je nápadným
pøíkladem �èerná díra�) nebo bì�ným slovníkovým významem.

Zde ov�em nejde o neobvyklost a významové napìtí vztahu
mezi pojmenovávaným a pojmenováním, nýbr� právì naopak:
obraznost tu smìøuje k takové ustálenosti, �e ji jako obraznou
ani nepoci�ujeme. V tìchto pøípadech se nejedná o obrazné
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pojmenování jedineèné, nýbr� jednoznaèné, a i kdy� tato dvì
slova znìjí podobnì, znamenají nìco zcela jiného. Pøipomenout
si to je asi na místì hlavnì z toho dùvodu, �e o pùsobení umì-
lecké literatury nerozhoduje mno�ství obrazných pojmenování,
ale jejich objevnost, výmluvnost a pùsobivost, jejich neotøelost.
Jestli�e toti� napø. starovìké a støedovìké eposy znaly urèitá
ustálená obrazná pojmenování (napø. tzv. epiteton constans, tj.
stálý pøívlastek, který se u�íval v�dy ve spojením s urèitým jmé-
nem apod.), v nové literatuøe je tomu právì opaènì.

OBROZENÍ
Èeské národní obrození je hnutím vlasteneckého, jazykové-

ho, kulturního a vùbec v�estranného sebeuvìdomování náro-
da, k nìmu� docházelo v dlouhém èasovém rozpìtí, obvykle
vymezovaném roky 1770 a� 1850. Bìhem této doby se po-
stupnì vyvíjelo od snah nevelkého okruhu nad�encù (pøevá�-
nì z øad vìdcù) pøes stále sílící zápas o vlastenecké my�lenky
hlavnì v oblasti kulturní a� k �iroce poci�ovanému vìdomí èe�-
ství. Tyto tøi roviny zpravidla bývají rozli�ovány jako tøi období
(fáze, etapy), pro které je pøíznaèné, �e obrozenecké smìøo-
vání, zpoèátku slabé a poètem úèastníkù i vlivem znaènì ome-
zené, stále mohutnìlo.

Na vznik obrození mìlo vliv francouzské osvícenství a nìkte-
ré spoleèenské zmìny, k nim� v na�ich zemích a v celém Ra-
kousku docházelo za Marie Terezie a Josefa II. Nejdùle�itìj�í-
mi z nich bylo zru�ení nevolnictví, zavedení povinné �kolní
docházky a zru�ení jezuitského øádu. Od poèátku zde pùsobil
také prvek jazykový, a to dvojím smìrem. Centralizace rakouské
státní správy hlavnì za Josefa II. se projevovala mj. dùsled-
ným zavádìním nìmèiny. Pro stát to bylo nezbytné, proto�e
mnohonárodní císaøství nutnì potøebovalo jeden jazyk, jen�
by mohl být pou�íván jako jazyk úøední, soudnický, v armádì
apod. To v�ak vedlo v jednotlivých zemích mocnáøství
k pøirozenému odporu, k tzv. zemskému vlastenectví, k zájmu
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o záchranu národních jazykù. Ty byly toti� odsouzeny kdy� ne
pøímo k zaniknutí, tedy pøinejmen�ím do podøadné role, mluvili
jimi mezi sebou jen lidé z venkova a ni��ích spoleèenských
vrstev.

Vìdecký zájem o národní jazyk spoleènì se snahou probudit
èeskou národní vìdu charakterizují první období národního
obrození, trvající zhruba do konce 18. stol. Pøíznaèné je pro nì
zalo�ení Královské èeské spoleènosti nauk (1770, nejprve
s názvem Èeská spoleènost nauk), vydávající své Rozpravy,
poøádající pøedná�ky atd., sdru�ující významné obrozence za-
mìøené smìrem k odborné práci. V jejich popøedí stál Josef
Dobrovský (1753 - 1829, autor nìm. psaných Dìjin èeské øeèi
a literatury, Podrobné mluvnice jazyka èeského, Nìmecko-èes-
kého slovníku, latinsky psaných Základù staroslovìnského ja-
zyka), osvícenský uèenec, který se pøiklánìl k reformám Jose-
fa II. Bylo �tìstím pro poèátky obrození, �e mìlo právì Dob-
rovského, kladoucího dùraz na poznání faktù, na pøísný roz-
bor, na vìdecké argumenty (známá je jeho vìta:�Dùkazù sobì
�ádám, ne tvrzení.�), èím� ovlivnil dal�í obrozenecké vìdce,
zabývající se pøevá�nì jazykem, historií a kulturou národa, jako
byli napø. Gelasius Dobner, Mikulá� A. Voigt, Franti�ek M. Pel-
cl, Franti�ek J. Tomsa a nemnoho dal�ích.

Soubì�nì s tímto vìdeckým zamìøením prvého období obro-
zení �ly pokusy o obnovu èesky psané literatury u� koncem 18.
stol., a to dvìma literárními skupinami: tzv. thámovci, sdru�ený-
mi kolem Václava Tháma, a puchmajerovci kolem Antonína J.
Puchmajera. Jinak existovaly jen star�í kní�ky lidového ètení,
kramáøské písnì a tzv. �písmácká� literatura, tj. lidové zápisy,
kroniky, vzpomínky atd., napø. ver�ované skladby a Pamìti rych-
táøe Franti�ka Vaváka. Literární pokusy V. Tháma, A. Puchma-
jera, �ebestiána Hnìvkovského a dal�ích ov�em pøíli� rozmìry
dobré snahy nepøekroèily, ale v tomto období tvoøily dùle�itý
doplnìk jeho vìdeckého zamìøení. V souvislosti s nimi nemù-
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�eme zapomenout na V. M. Krameria, vydávajícího Krameriovy
c. k. po�tovské noviny a majitele nakladatelství Èeská expedice.

V druhém období národního obrození, v letech 1805 - 1830,
znamenal Josef Jungmann (1773 - 1847) osobnost srovnatel-
nou s místem Dobrovského v období prvém. Proto se také èasto
hovoøí o �jungmannovské generaci�. Sám Jungmann k nìmu
pøispìl pøedev�ím pìti svazky Slovníku èesko-nìmeckého,
v nìm� obohatil novou èe�tinu i napø. tvorbou neologismù, dále
dílem Slovesnost aneb Sbírka pøíkladù s krátkým pouèením
o slohu a Historií literatury èeské, zásadní význam mìly i jeho
dvì stati O jazyku èeském. Jungmann navíc vnesl do obrození
nìco podstatného, o èem Dobrovský je�tì pochyboval: víru
v �ivotaschopnost èeského jazyka, v to, �e èe�tina se svými
vyjadøovacími mo�nostmi vyrovná jiným jazykùm. Jungmann
to dokazoval svým vlastním, zejména vìdeckým a pøekladatel-
ským dílem, zároveò v�ak dovedl probudit tvoøivé nad�ení
u jiných, napø. u  J. Kollára, F. L. Èelakovského, P. J. �afaøíka,
V. K. Klicpery.

Toto nad�ení druhého období se ov�em v jednom pøípadì
dostalo ponìkud jinam, ne� kam by mìlo, a to u  Rukopisu
královédvorského a Rukopisu zelenohorského, kterým celá
jungmannovská generace skálopevnì uvìøila jako pravým (za-
tímco v�dy pochybovaèný a je�tì �ijící Dobrovský nikoliv zce-
la). To v�ak nebyl pøípad jen literatury na�í a pùsobil zde �ir�í
vliv preromantismu, který se právì tehdy kladnì projevoval
v plodném zájmu o  lidovou slovesnost a v ohlasové poezii.

Tøetí období národního obrození, datované vìt�inou 1830 -
1850, u� nemá takovou jednu vùdèí osobnost, av�ak naproti
tomu vìt�í poèet osobností výrazných, s ucelenou vlastní umì-
leckou i spoleèenskou pøedstavou. Bez nadsázky mù�eme øíct,
�e právì ono dalo (vedle svìdomité, dìlné práce napø. F. Dou-
chy aj.) novodobé èeské literatuøe pøedev�ím prvé velké, trvale
nepominutelné autory: K. J. Erbena, K. H. Máchu, B. Nìmco-
vou, J. K. Tyla, K. Havlíèka Borovského. Z tìchto jmen ov�em
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také vidíme, �e zde u� docházelo k názorovému tøíbení a roz-
li�ování.

Zatímco Erben a èásteènì Nìmcová pod vlivem my�lenek J.
Herdera (1744 - 1803, jednoho z nìmeckých pøedstavitelù pre-
romantismu) rozvíjeli do �ir�ího zábìru zájem o lidovou slo-
vesnost, vytvoøil se tu jakýsi protipól Tyla a Máchy, protipól,
jej� bychom mohli vyjádøit jako støet literární práce urèené pro
�iroké vrstvy lidového publika, pro národ, pro v�ední, ka�do-
denní �ivot, a tvorby hledající nové duchovní prostory, svìtový
kontext èeské literatury. Tento støet jako by se pozdìji opako-
val: podobnì byli proti sobì stavìni u  májovcù Hálek a Neru-
da, pozdìji ruchovci proti lumírovcùm.

I kdy� v pøípadì Tyla a Máchy skuteènì �lo o dvojí pojetí
mo�ného pokraèování a z Tylovy strany i o osobní postoj (v
jeho novele Rozervanec), s odstupem èasu je zøejmé, �e prav-
du mìli oba, �e tehdy èeská literatura potøebovala jak �iroce
zalo�enou práci Tylovu, tak Máchovu vyhranìnost. V B. Nìmco-
vé dostávala v tomto tøetím období obrození navíc prozaièku
upøímné lidské vroucnosti a citovosti, v Havlíèkovi nejen vý-
znamného novináøe, ale mu�e silné kritiènosti, nesmlouvavosti
a mravního základu.

Øeèeno obraznì, jako by nejvýznamnìj�í autoøi tøetího obdo-
bí národního obrození pøedznamenávali otázky, proudy a po-
stoje, je� zùstaly v èeské literatuøe trvalými, i kdy� ov�em
v jiných sférách a projevech. Zcela svébytným zpùsobem pak
ov�em pøispìl k vyvrcholení národního obrození Franti�ek Pa-
lacký svým historickým dílem, kterým jako by celou tuto snahu
dovr�oval v onìch polohách vìdeckého bádání, v nich� ji J.
Dobrovský kdysi zaèínal.

OHLASOVÁ POEZIE
Poezie vyrùstající jak z námìtù, tak z výrazové podoby lido-

vé písnì èi lidové slovesnosti vùbec. Autor pí�ící �ohlasy� tvoøí
tedy báseò pùvodní, ale pøijímá v ní za svou polohu lidové po-
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ezie, aby zdùraznil, z jakých koøenù jeho tvorba vyrùstá. Obecnì
vzato souvisí ohlasová poezie s  preromantismem, s pojetím
folkloru jako �èisté�, �nezka�ené� tvorby, s my�lenkami napø.
nìmeckého osvícence, spisovatele a literárního vìdce J. Her-
dera (1744 - 1803), který vìøil, �e lidová slovesnost je jakýsi
�pravzor� slovesnosti vùbec. Souvisí také s celosvìtovým zá-
jmem o sbírání a zapisování lidových pohádek, písní aj., proje-
vovala se v celé Evropì, zejména u slovanských národù.

U nás byla ohlasová poezie dùle�itým èinitelem v druhém
období obrození, proto�e nejen pøiná�ela novou tvorbu, ale
zároveò skýtala oporu autorùm dal�ím, nemluvì o tom, �e po-
silovala národní a slovanskou my�lenku. Samotný výraz �ohlas�
zavedl F. L. Èelakovský, který také zùstal nejznámìj�ím auto-
rem této poezie. Kromì nìho ji psali napø. J. J. Langer, J. V.
Kamarýt, Josef Krasoslav Chmelenský (1800 - 1839). Pozdìji
se rysy ohlasové poezie objevují obèas u  A. Heyduka, J. V.
Sládka aj., ov�em jen pøíle�itostnì a se zámìrem zdùraznit
významové souvislosti.

IVAN OLBRACHT
(vl. jm. Kamil Zeman)
1882 - 1952
Jeden z nejvýraznìj�ích prozaikù své doby, novináø, publi-

cista, autor povídek i románù, pùsobil zpoèátku jako redaktor
Práva lidu a pak Rudého práva. V r. 1929 byl z KSÈ vylouèen
(spoleènì s  M. Majerovou, J. Horou, V. Vanèurou, S. K. Neu-
mannem, J. Seifertem a H. Malíøovou) na základì jejich pro-
hlá�ení, vyjadøujícího obavy z nového Gottwaldova vedení a
rovnajícího se prakticky vlastnímu vystoupení z této strany.
Poèátkem tøicátých let trávil hodnì èasu na Podkarpatské Rusi
(nyní Zakarpatská Ukrajina), je� byla tehdy souèástí ÈSR, pøed
okupací vystupoval v protifa�istickém hnutí, bìhem ní se úèast-
nil odboje. Publikoval v osvìtì, Zvonu, Rudých kvìtech, Dìl-
nických listech, Reflektoru, Tvorbì, Èeském slovì, Rozpravách
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Aventina aj. I. Olbracht byl synem spisovatele A. Sta�ka, jistou
dobu man�elem H. Malíøové.

Od �urnalistiky velmi brzy pøe�el k  próze, svùj debut tøí novel
(O zlých samotáøích, nejznámìj�í novelou tohoto svazku je Bratr
�ak) vydal jako jednatøicetiletý, tedy r. 1913. Jeho hrdinové jsou
zde lidé na pokraji lidské spoleènosti, vydìdìnci, komedianti,
tuláci, pøedstavující jakousi �odvrácenou tváø� spoleènosti. Ta-
kovéto námìty vyhledávalo víc autorù pøed první svìt. válkou
a po ní, ale nebyla to nìjaká móda, nýbr� pøirozený pøíklon
nové generace k tomu, co dosud literatura zobrazovala jen
v romantickém koloritu. Samotnému Olbrachtovi se pak motiv
�zlého samotáøe� stal v jistém smyslu motivem celo�ivotním,
jen� se mu neustále vracel, nejvýraznìji ov�em v Nikolovi �u-
hajovi. Pro Olbrachta je v�dy �zlý samotáø� nìkdo, kdo nechce
pøijmout spoleèensky platné zvyklosti, pøetváøku, ale i du�evní
a citovou prázdnotu, lhostejnost a sobectví.

První Olbrachtùv román, �aláø nejtemnìj�í (1916), dal autorovi
pøíle�itost na pøíbìhu �árlivého slepce uplatnit postupy psycholo-
gické prózy, je� sice nebyly tehdy u� u nás v zásadì nové, které
v�ak rozvinul v nebývalé míøe, a hlavnì jako nosný významový
prvek celé knihy. U� �aláøem nejtemnìj�ím se zaøadil mezi pøední
spisovatele své generace, dal�ím mimoøádnì výrazným dílem
této autorovy tvùrèí etapy bylo Podivné pøátelství herce Jesenia
(1919). Román o hereckých dvojnících, vybudovaný s prozaickou
pøesností a dùsledností, je mu významovým klíèem k poznávání
�ivotních støetnutí, ale i støetnutí �ivota a umìní.

Ve dvacátých letech vedle èetných drobnìj�ích prací, repor-
tá�í z Ruska a povídek vydává Annu proletáøku, politicky agi-
taèní novelu s neodstínìnými postavami, tezovitì rozdìlenými
na kladné a záporné, kterou sám pokládal za práci okrajovou.
Podle vzpomínek nìkterých pamìtníkù prý vznikla, jeliko� se
vsadil s man�elkou H. Malíøovou, �e zvládne napsat v pøedem
stanoveném krátkém èase komunisticky ideový �románek pro
slu�ky�. Paradoxnì se pak od padesátých let stala tato umì-
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lecky nepodstatná próza jeho nejznámìj�í vizitkou. Román
Zamøí�ované zrcadlo z r. 1930 èerpá z vlastního autorova po-
bytu ve vìzení, pøedev�ím je ale opìtovným návratem, by�
ov�em v jiné poloze, jeho �ivotního tématu �zlých samotáøù� a
revolty. Zatímco �aláø nejtemnìj�í pøedstavil spisovatele jako
umìlce s vyhranìným smyslem pro psychologický zábìr pró-
zy, v Zamøí�ovaném zrcadle se setkáváme s nìkterými tehdy
novými románovými postupy blízkými reportá�i, dokumentár-
nímu záznamu, literatuøe faktu.

Tøicátá léta byla Olbrachtovým �podkarpatským� obdobím,
pravdìpodobnì i vzhledem k tomu, �e po svém vystoupení proti
novému vedení KSÈ a vylouèení z ní ode�el na del�í èas
z politického �ivota. Vedle reportá�ních knih (Zemì beze jmé-
na, Hory a staletí), tì�il z Podkarpatské Rusi pøedev�ím pro
své vrcholné dílo Nikola �uhaj loupe�ník, které bylo spolu s 
Èapkovým Hordubalem (vydaným shodou okolností v tém�e
roce 1933) bezpochyby nejpøesvìdèivìj�ím umìleckým obra-
zem tohoto kraje.

Zajímavé pøitom je, �e aèkoliv oba autoøi nezávisle na sobì
do�li k blízce vyjádøenému svébytnému patosu lidí Podkarpat-
ské Rusi, jejich postup byl v jistém smìru opaèný: Èapek vy-
cházel ze skuteèného pøípadu a pový�il jej na legendu, Olbracht
vycházel z legend o �uhajovi (by� jejich základem byla také
skuteèná osoba) a pový�il je na realitu. Nebo, abychom byli
pøesnìj�í, na mýtus: Olbrachtova kniha byla ov�em mytologií
nové doby, a to nikoliv jenom tím, jak sama postava �uhaje
dostává bájné obrysy, ale pøedev�ím svou jakoby pøedurèe-
nou rolí osudovosti, která je pro mýtus v�dy pøíznaèná. Význa-
movým prùseèíkem obou dìl, Èapkova i Olbrachtova, zùstává
ov�em úcta a respekt k pøirozenosti �ivota v místech, kde platí
základní lidské vztahy a postoje víc ne� povrchní civilizaèní
pøedstírání, které tam je�tì ani nestaèilo plnì dorazit.

Posledním dílem I. Olbrachta èerpajícím látkovì z prostøedí
Podkarpatské Rusi byl Golet v údolí (1937), povídkový triptych
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o �idovských obyvatelích malé, od svìta odøíznuté osady, lpì-
jících na prastarých øádech a rituálech. Za nacistické okupace
se Olbracht podobnì jako tøeba K. Nový i jiní obrátil k tvorbì
pro dìti a mláde�, trvalou ètenáøskou popularitu získaly jeho
knihy O mudrci Bidpajovi a jeho zvíøátkách, Biblické pøíbìhy a
Ze starých letopisù. Ve v�ech tìchto pøípadech �lo o mistrné
pøevyprávìní star�ích látek, stejnì i v románu Dobyvatel (1947),
který je volným zpracováním Prescottových Dìjin dobytí Mexi-
ka.

Po r. 1948 u� Olbracht nová díla nepublikoval.

OSVÍCENSTVÍ
Proud evropského my�lení v druhé polovinì a na sklonku 18.

stol., vyznaèující se vírou v sílu rozumu, poznání, vìdy, ale
také zásadami lidské rovnosti, pøekonanosti stavovských privi-
legií �lechty atd.

Hlavní podíl na jeho vzniku mìli francouz�tí myslitelé Voltaire
(1694 - 1778, Filozofské listy, Pojednání o mravech a duchu
národù, Rozprava a sná�enlivosti aj.), Jean Jacques Rousseau
(1712 - 1778, napø. O pùvodu nerovnosti mezi lidmi, O smlouvì
spoleèenské), Charles-Louis de Montesquieu (1689 - 1755,
O duchu zákonù) a celá skupina autorù kolem Denise Didero-
ta (1713 - 1784, My�lenky o výkladu pøírody aj., próza Jakub
fatalista), který byl redaktorem francouzské Encyklopedie (ná-
zev originálu: Encyklopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers), vycházející v letech 1751 -
1772, odtud oznaèení pro nìkteré osvícence �encyklopedisté�.
Osvícenství svým zpùsobem navazovalo na renesanci a mìlo
znaèné dosahy spoleèenské i hospodáøské. Bylo jednou z pøíèin
Velké francouzské revoluce a zmìn nejen v Evropì, znaènì ovliv-
nilo napø. my�lenky americké Deklarace nezávislosti z r. 1776.
Zvlá�tním zpùsobem se projevovalo osvícenství v Rakousku,
Nìmecku a Rusku, kde probíhalo jaksi �shora�. Jeho my�lenky
pøijali za své panovníci (Josef II., Bedøich II., Kateøina II.), vytvá-
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øející tzv. �osvícenský absolutismus�. Josef II. napø. zru�ením
nevolnictví, zru�ením jezuitského øádu, zabíráním majetku círk-
ve, podporou manufaktur atd., v Èechách osvícenství znaènì
pùsobilo na první období národního obrození.

Osvícenská umìlecká literární tvorba se èasem dìlila do dvou
smìrù, prvý pøedstavoval klasicismus, druhý, pøedev�ím
u mlad�ích autorù, tzv. preromantismus.

FRANTI�EK PALACKÝ
1798 - 1876
Jestli�e J. Dobrovský je osobností, kterou zaèíná na�e ná-

rodní obrození, pak ponìkud obraznì mù�eme øíct, �e F. Pa-
lackým konèí. A kdybychom hledali dal�í shodu, pak bychom
mohli poznamenat, �e na zaèátku tohoto dlouhého a tolik vý-
znamného období stál vìdec, a na jeho závìru také. A do tøe-
tice, oba tito mu�i mìli spoleèné velmi pøísné posuzování v�ech
faktù a pramenù, velmi dùsledné a zodpovìdné badatelské
postupy.

F. Palacký po studiích na Slovensku je�tì jako mladý Dob-
rovského za�il (do Prahy pøi�el r. 1823), ten ho dokonce uvá-
dìl do historiografie (= dìjepisectví, historická vìda). Jeho pøá-
teli se v�ak u� stali pøíslu�níci druhého obrozeneckého obdo-
bí, hlavnì P. �afaøík a J. Kollár. F. Palacký se pùvodnì chtìl
vìnovat literatuøe, ale byl vyzván, aby se ujal zaèaté práce na
èeských dìjinách, a on nejen souhlasil, nýbr� i pøedlo�il vlastní
pøedstavu o tom, jak by takové dílo mìlo vypadat.

V r. 1838 byl jmenován zemským historiografem, èím� vstou-
pil naplno jak do vìdeckého, tak vposledku i do politického a
kulturního dìní. Jedno od druhého toti� ani tehdy ne�lo oddì-
lovat. Proto byl významnì èinný v Uèené spoleènosti, pøedse-
dou Slovanského sjezdu v r. 1848, èlenem Národního výboru
tého� roku, podílel se na zalo�ení Matice èeské a na vzniku
Èasopisu Spoleènosti vlasteneckého museum v Èechách, po-
lo�il základní kámen k budovì Národního divadla aj. Za vlády
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kancléøe Bacha byl v�ak nucen z politického �ivota odejít do
ústraní, byl také zásadním odpùrcem tzv. dualismu, jinak ra-
kousko-uherského vyrovnání, tj. vzniku Rakousko-Uherska r.
1867 z pùvodnì jednotného státu: Palacký si velmi dobøe uvì-
domoval, �e dualismus znaènì oslabuje pozici Èech a �e sám
pojem Èeského království se stává více ménì formální.

Aèkoliv vztah k literatuøe u nìho nezmizel a F. Palacký na-
psal øadu statí o literatuøe, o chápání krásna apod., psal i sám
básnì (by� jen zpoèátku a ojedinìle), hlavní náplní práce se
mu stala historie. Jeho obsáhlé Dìjiny národu èeského
v Èechách i v Moravì jsou dílem mimoøádným u� svým rozsa-
hem, èeské vydání má deset svazkù (vycházely od r. 1848 a�
do autorovy smrti, pøièem� zajímavé je, �e jednotlivé díly neby-
ly vydávány v�dy po sobì v èasovém sledu dìjin), nìmecké
vydání zaèalo pod názvem Geschichte von Böhmen vycházet
u� r. 1839. F. Palacký psal toti� zpoèátku své Dìjiny nìmecky
a do èe�tiny se pøekládaly, pozdìji tomu bylo naopak, psal èesky
a pøekládalo se do nìmèiny. Celé dílo je zakonèeno výmluv-
ným historickým datem: rokem 1526, kdy nastupují na èeský
trùn Habsburkové.

Pøípravné práce na Dìjinách trvaly Palackému tøináct let a
konal je nejen ve v�ech èeských, ale i ve v�ech pøedních ev-
ropských archivech, a je pøirozené, �e postup psaní Dìjin pro-
vázela øada dílèích studií a statí. Pojetí Palackého Dìjin je dáno
jako neustálé støetávání èeského a nìmeckého �ivlu, zøetelný
dùraz kladl na období husitské. Palackého pohled na èeské
dìjiny v�ak nebyl a pøi své vìdecké podlo�enosti ani nemohl
být jednostranný. Napø. právì ono tak èasto pøipomínané støe-
távání èeského a nìmeckého se u nìho nezøídka objevuje i jako
kladné ovlivòování a obohacování.

I kdy� se pøirozenì za sto padesát let mnohé pohledy dal�ími
poznatky prohloubily èi upøesnily, èeská historiografie dodnes
vidí v Palackém zakladatele opravdu vìdeckého zkoumání
v této oblasti.
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PANONSKÉ LEGENDY
viz �ivot Konstantinùv

PARNASISMUS
Básnické hnutí vzniklé ve Francii v 2. pol. 19. stol., jeho�

duchovním otcem byl Leconte de Lisle (1818 - 1894, napø. sbírky
Antické básnì, Nová øada básní, Kain), z parnasistù vynikl dále
napø. Sully - Prudhomme (vl. jm. René Prudhomme, 1839 -
1907, napø. sbírky Lom svìtla, Spravedlnost, �tìstí).

Parnasisté vydali v �edesátých a sedmdesátých letech tøi
sborníky Souèasného Parnasu, usilovali o co nejvìt�í dokona-
lost ver�e, zejména o dokonalost tvarovou a jazykovou. Ménì
je zajímala významová slo�ka poezie vèetnì autorova pocitu
ne� to, jak vybrou�enì je báseò napsaná, tvárná dokonalost
se pro nì v podstatì stala hlavním hlediskem �vy��ího stylu�.
Proto�e parnasistní poezie byla z hlediska samotného autora
málo pro�itková, dost neosobní, hledali její autoøi i neosobní a
nepro�itkové látky, napø. v historii a mytologii.

Dùsledkem byla sice znaèná formální vybrou�enost jejich
poezie, obohacení výrazových mo�ností básnického jazyka a
jeho nápadné odli�ení od jazyka prózy èi bì�né øeèi, ale záro-
veò také jistá chladnost, nezaujatost parnasistního ver�e, èas-
to pøipodobòovaného k chladu mramorových soch. Proto také
parnasismus, pøesto �e se k nìmu hlásilo nìkolik desítek au-
torù, svou dobu pøíli� nepøe�il a celé toto hnutí trvalo krátce.

U nás ovlivnil napø. J. Vrchlického a nìkteré dal�í lumírovce,
ale i  ruchovce, napø. S. Èecha v jeho rozsáhlých epických
skladbách, dále nìkteré autory kolem Moderní revue. Pøede-
v�ím u lumírovcù se v�ak parnasistní úsilí èasto zvrhlo
v køeèovitost, chtìnost, snahu o nezvyklou slovní zásobu, pù-
sobící zvlá�� poeticky, nepøirozenost vìtné stavby v zájmu ryt-
mu ver�e a nìkdy i komolení slov èi volbu slov natolik zastara-
lých, �e znìla ètenáøi cize.
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Výraz parnasismus je odvozen od øeckého jména Parnas
(Parnnasos), tj. pohoøí, na nìm� podle starovìké mytologie sídlil
bùh poezie Apollon a Múzy. Parnasisté se chtìli dostat a� na-
horu, na Parnas, vìt�inou se v�ak dostali spí�e daleko od ète-
náøské pùsobivosti, stali se èímsi odta�itým a ne�ivotným. Pro-
to také s výjimkou dekadence (která v�ak rysy parnasismu pøi-
jímala umírnìnì) moderní smìry na pøelomu století parnasis-
mus ostøe odmítaly.

PARODIE, TRAVESTIE
Výrazy pocházejí z øeckého parodia (= pøedzpívání) a latin-

ského travestire (transvestire = pøevlékat se) a mají pøibli�nì
stejný význam. Znamenají zámìrné napodobení nìèeho, a to
s cílem zesmì�nit èi zlehèit to, co je napodobováno, pøípadnì
zvýraznìním nìkterých rysù zdùraznit, jak smì�né je napodo-
bované samo o sobì. Mù�e se tak dít zpùsobem humorným, ale
i tónem navenek naprosto vá�ným (viz ní�e travestie).

V u��ím smyslu slova je parodií literární text, který satiricky
výsmì�ným èi jen lehce ironickým (a èasto dokonce pøátel-
sky ironickým) zpùsobem napodobuje nìjaký text jiný, napø.
zpùsob projevu nìjakého autora, jeho námìty apod., pøípad-
nì ustálené literární typy, napø. román Miguela de Cervante-
se (1547 - 1616) Dùmyslný rytíø Don Quijote de la Mancha je
parodií na star�í rytíøské romány. Podobná parodie se ov�em
mù�e týkat nejen tvorby literární, napø. známý film Limonádo-
vý Joe je parodií filmových westernù. V na�í literatuøe mìla
takováto parodie v�dy své místo, psával ji s oblibou K. Havlí-
èek Borovský, pozdìji J. Neruda, je�tì pozdìji J. Haussmann
aj., po druhé svìt. válce napø. Václav Lacina (1906 - 1993,
Ètení o psaní).

V �ir�ím smyslu slova mù�eme mluvit o parodii tam, kde au-
tor se stejným zøetelem napodobuje napø. nìjaký spoleèenský
typ, prostøedí apod., pak mù�eme øíct, �e I. Herrmann v románu
Otec Kondelík a �enich Vejvara paroduje zpùsob �ivota pra�-
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ských mì��anostù apod., pøípadnì kde paroduje zpùsob mlu-
vy, oblékání, chování atd. atd. V tomto smyslu byl u nás mis-
trem parodie napø. K. Poláèek. Zejména v druhém pøípadì pa-
rodie tìsnì souvisí s karikaturou, co� je slovo, které jistì není
tøeba vysvìtlovat.

Od parodie se kdysi odli�ovala travestie, kdy téma bylo po-
jednáno �jakoby� vá�nì a komický úèinek spoèíval v tom, �e
se jaksi zesmì�òovalo samo sebou (krásným pøíkladem je �vì-
decký� spor s Anglièanem, Francois Rabelais, asi 1494 - 1553,
Gargantua a Pantagruel), dnes se mezi obìma výrazy obvykle
nerozli�uje.

PASTÝØSKÝ (PASTORÁLNÍ) ROMÁN
viz rytíøský román, rytíøská povídka

PA�IJOVÉ HRY
viz støedovìká literatura, mysteria

GUSTAV PFLEGER - MORAVSKÝ
(vl. jm. Gustav Pfleger)
1833 - 1875
Po maturitì podnikl nìkolik cest do zahranièí, pak pùsobil

jako dramaturg. Psal do Svìtozoru, Lumíru, Èasu, Obrazù �i-
vota, o divadle pravidelnì do Národního pokroku aj. Generaè-
nì byl souèasníkem májovcù a nìkdy je mezi nì i poèítán, pro-
to�e v almanachu Máj také publikoval.

Celkovì v�ak stál spí�e stranou, jeho básnické sbírky ani ver-
�ovaný román Pan Vy�ínský s úsilím májovcù mnoho nesouvi-
sely a také nijak pøíli� nevynikly. Úspì�nìj�í byl Pfleger-Morav-
ský bezesporu jako prozaik. Po románu Ztracený �ivot vydal
v �edesátých letech román Z malého svìta (1864), který byl vlast-
nì první èeskou sociální prózou s tematikou dìlnického svìta,
vy�el je�tì pøed Arbesovými �trajchpudlíky. Byl opøen o dobrou
znalost skuteèností, které autor podrobnì studoval, aèkoliv jinak
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zatím zùstávaly stranou literárního zájmu. Pfleger-Moravský
v nìm popisuje �ivot právì tehdy vznikajícího pra�ského prole-
tariátu a jeho první vzpouru v r. 1844, poèátky industrializace,
kdy rychle, ale �ivelnì a bez jakékoliv ochrany zamìstnancù
rostoucí prùmysl vyu�íval levné pracovní síly, stahující se do
mìst z venkova a vr�ené do podmínek dnes zcela nepøedstavi-
telných. Dal�í autorùv román, Paní fabrikantová (1873), u� nemá
stejnou dìjovou údernost, pøesnost kresby prostøedí ani charak-
teristiku postav, a také jeho dobový ohlas byl men�í.

Z malého svìta zùstává v�ak dílem, které mìlo ve vývoji èes-
ké prózy v mnoha smìrech prùkopnické postavení. Tato kniha
doslova otevøela nejen novou tematickou oblast, ale samotný
pohled na teprve se rodící, ale èasem vzrùstající sféru lidských
problémù. Byla pojata je�tì s jistou mírou idealistické naivity,
problémy sociální propojovala s otázkami vlasteneckými a její
celkové øe�ení vyjadøovalo spí�e spisovatelovo pøání ne� rea-
litu. Od románu Z malého svìta v�ak vede v na�í literatuøe cesta
ke kritickému realismu a autorovi nelze upøít zásluhu, �e byl
prvním, kdo obrátil svou tvùrèí pozornost tímto smìrem.

PIKARESKNÍ ROMÁN
viz rytíøský román, rytíøská povídka

PÍSMÁCKÁ LITERATURA, PÍSMÁK
Je svým zpùsobem druhem lidové èi pøesnìji pololidové sloves-

nosti, tedy takové, u ní� je znám autor, který ji psal, tzv. písmák.
U nás se objevovala nejvíce v dobì pobìlohorské a dále a�

do národního obrození, v èasech, kdy èeská literatura
s celonárodním dosahem, kni�nì vydávaná atd. byla krajnì
omezená. Podstata písmácké literatury spoèívá v tom, �e ji pí�e
�amatér� (tento výraz v�ak není mínìn hanlivì), vìt�inou nìja-
ký místní kronikáø, myslitel, èlovìk, který cítí potøebu vyjádøit
své názory, postoje i pocity, a dále, �e pokud není èasem obje-
vena a zveøejnìna, má také jen místní dosah. Z na�ich písmá-
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kù doby tìsnì pøedobrozenecké je nejznámìj�í Franti�ek Jan
Vavák (1741 - 1818), podobných písmákù bylo v�ak mnohem
víc a je zcela jisté, �e vìt�ina písmáckých záznamù se nedo-
chovala.

Jako literární jev písmáctví vytlaèil rozvoj novodobé èeské
literatury v obrození, nepochybnì v�ak písmáctví �ilo dál u lidí,
kteøí vedli rùzné místní kroniky apod., existují v�ak také pís-
mácky pojaté èistì osobní záznamy, svìdectví úèastníkù rùz-
ných událostí (napø. roku 1848, bitvy u Sadové apod.), docho-
vávané èasto buï v rodinných památkách èi v muzejních sbír-
kách.

PLAGIÁT, PLAGIÁTOR
Plagiát je dílo (nejen literární, ale i napø. výtvarné, hudební

aj.), v nìm� nìkdo vydává za svou tvorbu výsledek práce dru-
hého, který si pøivlastnil a� u� úplnì, nebo jen èásteènì.

V nìkterých pøípadech se plagiát jen tì�ko prokazuje, zejmé-
na kdy� se týká pouze urèitých motivù, pøíbìhu prózy, vlo�e-
ných epizod apod. nebo v poezii pøevzetí nìkterých obrazných
pojmenování, ve výtvarnictví nìkterých ve své dobì zcela bì�-
ných a v�emi umìlci zpracovávaných námìtù (napø. v renesanci
Madony s Jezulátkem, snímání z køí�e, v akademismu 19. stol.
bì�ných záti�í a krajin, v kubismu èastého prvku kytary, v�eo-
becnì pozicí �enského aktu atd. atd.) èi obecnìji sdíleného
výrazového stylu (napø. ve vlnì kubistické malby). Prakticky
také vùbec nelze prokázat, jestli�e v  lyrice nìkdo �opisuje�
pocity, nálady, pro�itky, které nejsou jeho vlastní. Stejnì v próze
není pøirozenì nekoneèný poèet øe�ení obdobných situací, jaké
autorovi nabízí prostá �ivotní zku�enost, a napø. ve venkov-
ském realismu èi v  �ánrových obrázcích bychom na�li hodnì
podobností, je� nebyly plagováním, nýbr� prostou koincidencí
(= shodou) autorského vidìní skuteènosti. V øadì pøípadù �vy-
sokého� umìní ( epos apod.) a zejména konzumní literatury
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pak podobné shody vyplývají z ustálených pravidel daného li-
terárního typu.

Starovìká a støedovìká literatura nebyla k plagiátu nijak pøís-
ná, pøesnìji øeèeno, tento pojem vlastnì ani neznala. Pøebírá-
ní bez pøipomenutí zdrojù se pokládalo v antice a pozdìji napø.
v kronikách, legendách apod. za samozøejmé, objevovalo se
v�ak bì�nì i ve ver�ovaných skladbách epického charakteru a
v dramatech. Otázka tvùrèí pùvodnosti nebyla kladena je�tì
ani v renesanci a nebylo zvykem se jí zabývat, je napø. známo,
�e William Shakespeare (1564 - 1616) vìt�inu svých námìtù
(Hamlet, Romeo a Julie a dal�í) jednodu�e bral, kde se mu
naskytly. Proto�e nebyl vymezován pojem �pøevzetí�, nebyl
vymezován ani pojem �pùvodce�, látka sama byla chápána jako
jakýsi veøejný majetek a tvùrèí èin byl spatøován v tom, jak je
s ní novì zacházeno. To ostatnì bylo samozøejmé je�tì kon-
cem 18. stol., jak víme z Fausta Johanna Wolfganga Goetha
(1749 - 1832).

Podstatou plagiátu v dne�ním významu slova, a to i ve smyslu
autorského práva, je v�ak právì vztah mezi �pùvodcem� a �pøe-
vzetím�. Tedy nikoliv nutnì pøevzetí samo (bì�né u v�ech dru-
hù adaptací, dramatizací apod.), ale právì pøedstírání, �e se
o pøevzetí nejedná, �e tzv. �duchovním vlastníkem� je ten, kdo
by� upravenì zveøejòuje cosi, èeho� skuteèným pùvodcem je
nìkdo jiný, a dále zejména, �e to zveøejòuje ve stejných polo-
hách, významech, souvislostech, funkcích apod.

V souèasné dobì je pojetí plagiátu komplikováno tím, �e napø.
u postmodernismu autor èasto zámìrnì a pøímo programovì
pøejímá nìkteré dílèí prvky, postupy a pasá�e z jiného díla. Ne-
vydává je sice za dílo vlastní, i kdy� nezøídka výslovnì zdroj ne-
uvádí, spí�e oèekává, �e takovéto pøejímání je ka�dému zøejmé
(pou�ívá se pro nì výraz �citace�, dosti nepøesnì, nebo� citace
právì uvedení pramenu pøedpokládá), a chce jimi vyjádøit urèité
významové, postojové èi kontextové napìtí. Dùle�ité pøitom je,
�e právì tím se ale výchozí zdroj dostává do nové umìlecké
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roviny, èím� do jisté míry nepøímo jakoby docházelo k návratu
renesanèních zvyklostí.

Plagiát je samozøejmì také tøeba dùslednì odli�it nejen od u�
zmínìné adaptace (aèkoliv napø. v pøípadech pøevyprávìní lido-
vých pohádek, povìstí aj. je to nìkdy obtí�né), ale i od epigon-
ství, i kdy� zejména v poezii epigon èasto neváhá pøivlastnit si
obrazové postupy a motivy svého vzoru.

U odborné literatury se dá mluvit o plagiátu tam, kde se bez
uvedení zdroje pøejímá z pùvodní vìdecké práce originální
my�lenka, nový závìr, poznatek atd., nikoliv tam, kde pøede-
v�ím u popularizaèních publikací jde o obecnì sdílená vysvìt-
lení a hodnocení nìjakých skuteèností èi faktická data, bì�nì
dostupná v souhrnných pracích, pøíruèkách, uèebnicích, slov-
nících, encyklopedických dílech apod. Slu�ností ov�em je ale-
spoò hlavní z nich v úvodu èi závìru jmenovat.

PODKONÍ A �ÁK
na konci 14. stol.
Satirická ver�ovaná skladba psaná ve støedovìku oblíbenou

formou sporu, pøi nìm� si dvì strany jakoby vymìòují své názo-
ry. V tomto pøípadì jde o spor sluhy a studenta, v nìm� si na-
vzájem dokazují, kdo z nich se má hùø. Jejich hádka ov�em kon-
èí tak, jak hádky èasto konèí v �ivotì, toti� rvaèkou.

Tato skladba, øazená obvykle do tzv. �Smilovy �koly�, je ménì
vyhranìná ne� Satiry Hradeckého rukopisu nebo Nová rada
Smila Fla�ky z Pardubic. Je v�ak zajímavá svou výsti�ností,
poutavá tím, jak hádka obou postupnì roste v dìjovém
i hovorovém napìtí, a urèitì patøí mezi ty na�e památky støe-
dovìké literatury, o nich� bychom nemìli vìdìt jen z uèebnic.
Docela pìknì se toti� ète.
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SOFIE PODLIPSKÁ
1833 - 1897
Byla sestrou K. Svìtlé, pøítelkyní B. Nìmcové a J. Vrchlické-

ho, vyvíjela èinnost v øadì �enských spolkù, psala do èasopisù
Lumír, Osvìta, Svìtozor, Kvìty, Zlatá Praha aj., redigovala
�enskou bibliotéku. Sama patøila k tìm �enám druhé pol. 19.
století, které usilovaly o nové postavení �eny ve spoleènosti,
její vzdìlání a rozvoj, pøièem� u ní pøevládaly snahy spí�e vý-
chovné a �probuzenecké�, jak se tehdy øíkalo, zájem o �enskou
emancipaci se autorce propojoval s vlasteneckým cítìním.

Vìt�ina tvorby S. Podlipské (napø. povídkové soubory, romá-
ny Pøechody, Osud a nadání, Stará píseò, Mír, novely Divá
�ena, Kouzla na horách, Pozemský prach, Nejmlad�í syn aj.)
nesou peèe� tohoto jejího postoje, psala i  historickou prózu
(napø. román Pøemysl Otakar II., 1892-1893; o dvou svazcích)
a èetné knihy pro dìti, vìt�inou bajky a pohádky. Nezaujala
v èeské literatuøe tak významné místo jako její sestra, ale ète-
náø je�tì dnes najde v její próze tón upøímného lidského zauje-
tí, pronikající snahou o smírné vidìní svìta.

POETISMUS
Ryze èeský smìr avantgardy, který se ve dvacátých letech

20. stol. zrodil pøevá�nì mezi autory Devìtsilu a v urèité ná-
vaznosti na vlnu proletáøské poezie. Na jeho podobu mìly vlivy
civilizaèní poezie, futurismus a dadaismus, moderní francouz-
ská poezie. Nahlí�eno v del�ím èasovém vývoji, poetismus
ovlivnili i  �prokletí básníci� napø. Jean Arthur Rimbaud (1854 -
1891), Charles Baudelaire (l821 - 1867), Lautréamont (vl. jm.
Isidore Ducasse, 1846 - 1870), pøedev�ím v�ak mlad�í Guillau-
me Apollinaire (1880 - 1918), kterého jako první u nás pøeklá-
dal K. Èapek. Apollinaire také poetisty nejvíce spojoval s  pøed-
váleènou modernou, které si zaèínali vá�it teprve postupnì,
stejnì jako civilismu S. K. Neumanna.
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Koøeny poetismu byly v�ak hlub�í. V jistém smyslu byl dù-
sledkem zklamání básníkù proletáøské poezie z malého dosa-
hu jejich sociální výzvy a tak trochu se do nìj promítla obecnìj-
�í zku�enost, podle které je omylem domnívat se, �e urèité
ètenáøe nejvíce osloví, kdy� mohou �èíst o sobì�. Proletáøská
poezie oslovovala dìlníka obrazem jeho problémù, ale o nich
pøece nemusel èíst, ty znal z ka�dodenního �ivota. Wolkerova
Balada o oèích topièových byla lidsky upøímná, sociálnì cítící
a pùsobila na mladou inteligenci, aby si uvìdomila nìkteré sku-
teènosti. Opravdového topièe ale asi pøíli� nenadchla. Poetis-
mus z tohoto hlediska znamenal obrat o sto osmdesát stupòù,
civilizace se nyní pøedstavovala jako zdroj potì�ení a zábavy,
nový umìlecký smìr mìl být nìèím, co posiluje ka�dého, tedy
i dìlníka.

S urèitou nadsázkou bychom v�ak mohli øíct, �e to byl obrat
projevu, nikoliv principu. Poetismus usiloval stejnì jako prole-
táøská poezie o nový svìt a zásadní východiska, tj. odmítnutí
starých poøádkù pøed první svìt. válkou, zùstala beze zmìn.
�lo �jenom� o nové zpùsoby, nové prostøedky. V básnické stav-
bì se projevovaly hravostí, pou�íváním dìtských slov, u� zmí-
nìných prvkù dadaismu, celkovou volností, která by asi staré
vousaté pány ruchovskolumírovské generace uvádìla
v zdì�ení a zmatky.

Proto nás nepøekvapí, �e mezi básníky poetismu najdeme
jména známá z proletáøské poezie a �e jedním z nejdùle�itìj�ích
teoretikù poetismu byl opìt Karel Teige (1900 - 1951), a to
svou statí Poetismus (1924), která se spoleènì s Nezvalovou
statí Papou�ek na motocyklu èili O øemesle básnickém (také
1924) stala rozhodujícím manifestem nového hnutí. Podstatné
pro poetismus ov�em bylo, �e nechtìl být jen literárním prou-
dem, ale �umìním �ivota�, �e chtìl �uspoøádat tento svìt, aby
byl �ivou básní�. Tím poetismus jako o nemnoho pozdìji sur-
realismus vábil i umìlce z jiných oborù, zejména výtvarníky (J.
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�tyrský, Toyen aj.) a sna�il se v�eobecnì probudit pøedstavi-
vost, dát �ivotu barvitost, pestrost, svítivost.

Oblíbenými námìty poetistù se proto stávali klauni, cirkus,
zábavy v�eho druhu, biograf, technika, rádio atd. atd. I tento
rys poetismu snadno pochopíme, jestli�e si pøipomeneme Te-
igova slova o �poetickém hladu�. Poetismus se zrodil pìt èi �est
let po kru�né a vra�edné válce, jemu pøedcházející vlna prole-
táøské poezie byla upøímná a poctivá ve svém cítìní, ale mladá
umìlecká generace si chtìla, øeèeno velice lidovì, také tro�ku
u�ít �ivota.

Nezapomínejme, �e �lo skuteènì a doslova o mladíky, vìt-
�ina básníkù poetismu je�tì nedosáhla pìtadvaceti let: napø.
J. Seifert se narodil 1901, V. Nezval 1900 jako K. Teige, A.
Hoffmeister 1902 J. Voskovec a J. Werich dokonce oba 1905,
Biebl byl o málo star�í, 1898, K. Konrád 1899, nejstar�í byl V.
Vanèura, 1891. Tím jsme vlastnì vyjmenovali hlavní autory
poetismu, jeho vlivem v�ak pro�li i  V. Závada, F. Halas, V.
Holan (v�ichni také patøili k nejmlad�í generaci, Halas se na-
rodil 1901, Závada a Holan 1905) a dal�í.

V rychlé støídì -ismù dvacátých let byl poetismus brzy vystøí-
dán surrealismem, ale dodnes uchvacuje svou básnickou svo-
bodomyslností a pøedstavou, �e celý svìt by mìl být básní,
radostí a pøíle�itostí tvoøivých pro�itkù.

POEZIE, POETICKÝ
Kdysi ve starovìku byla termínem poezie oznaèována ve�-

kerá umìlecká literatura (od slova poesis = tvorba), a� u� byla
psána ver�em èi nikoliv. Pozdìji, napø. v  klasicismu, má výraz
poezie úlohu hodnotící, pøedstavuje vy��í umìleckou úroveò
díla. Pro klasicisty bylo poezií v literatuøe to, co vynikalo. Do-
konalá próza byla poezií, zatímco �patná báseò nìèím, co by-
chom dnes nazvali �ver�otepectvím� nebo �ver�ovánkami�, tedy
slovy, která i v souèasnosti mají význam zlehèující. Takovéto
posuny termínù jsou dost èasté a v tomto pøípadì byly dobøe
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mo�né, proto�e základními literárními druhy v tradièním smys-
lu jsou epika, lyrika a drama.

Èasem se v�ak prosazovalo chápání výrazu poezie jako pro-
tipólu výrazu próza, tedy ve smyslu tvaru literárního textu, jako
oznaèení díla psaného ver�em. Význam slova poezie se stále
zøetelnìji více ménì kryl s významem slova �básnictví� bez
ohledu na to, zda �lo o poezii epickou, lyrickou èi lyrickoepic-
kou.

V dne�ním básnictví ov�em rozhodujícím zpùsobem pøevlá-
dá lyrika, co� nebývalo v�dy. Napø. ve støedovìku bylo zcela
obvyklé, �e epos, legendy i mnohé kroniky byly psány jako ver-
�ovaná epika. Teprve pozdìji se v pololidové èi zlidovìlé po-
dobì objevovaly jejich látky v prozaických útvarech (napø. ry-
tíøský román èi povídka), zejména v renesanci a dále roz�íøe-
ním knihtisku. Rozsáhlá ver�ovaná epika v�ak nikdy nevymi-
zela zcela, jak ukazovala u nás napø. tvorba ruchovskolumí-
rovské generace, ale zdùraznìní osobní citové výpovìdi bás-
nì po období parnasismu ji znaènì omezilo. Tím se pojetí po-
ezie jako básnictví nepøímo je�tì zdùraznilo, proto�e v básni
vystoupila do popøedí napø. metafora a vrstevnatá významová
stavba i výbìr jazykových prostøedkù tak, aby vyjadøovaly ni-
terný pro�itek autora.

Pravda ov�em je, �e takovéto rozli�ování prózy a poezie pro-
cházelo také vývojem, napø. mnozí romantici øadili mezi poezii
i  pohádku a jiné slovesné útvary. Ani klasicistické pojetí výra-
zu poezie jako hodnotící vlastnì nikdy nevymizelo zcela, u nás
se napø. ve tøicátých letech objevovalo u  F. X. �aldy. Navíc je
zøejmé, �e ne v�echna díla, která nesou vnìj�í znaky poezie
(napø. ver�, rým, metrum, viz dále) musí být poezií, a naopak.
U� ve støedovìku se ve ver�ích a rýmovanì psaly napø. slovní-
ky, nauèné práce apod., které nemìly s poezií nic spoleèného
(srov. rým). Ve ver�ích jsou psány také èetné rituální, dokonce
i vìdecké aj. spisy starých asijských kultur, které rovnì� ne-
jsou poezií a jsou od ní dùslednì odli�ovány. Naproti tomu se
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bì�nì za poezii plným právem pokládá báseò v próze, nema-
jící takové vnìj�í rysy, jaké si obvykle s poezií spojujeme. Nì-
které novìj�í literární teorie proto výraz �poezie� vztahují spí�e
ne� k tvárnému uspoøádání textu k jeho obrazností, citovostí
apod.

V bì�né praxi je v�ak stále nejèastìj�í chápání poezie jako
literárního díla psaného �øeèí vázanou�, tedy ver�em, tzn. �e
nejèastìji je poezie ztoto�òována s básnictvím. Protipól poe-
zie a prózy je tak celkem nejjasnìj�í a nejsrozumitelnìj�í, pro-
to�e rozli�uje poezii a prózu podle základních rysù uspoøádání
textu a podle jejich ve vìt�inì pøípadù na prvý pohled zøejmé
grafické podoby. Navíc odsouvá zøetel hodnotící (mù�eme mlu-
vit o ��patné poezii�, co� bylo nemo�né v dobì, kdy sám výraz
poezie znamenal vysoké ocenìní), v nìm� nemusí být shoda.

Pøedpokládá to ov�em, co� je ostatnì dnes samozøejmé, �e
pod slovem poezie si nebudeme pøedstavovat jen básnì dodr-
�ující tradièní, kdysi bì�né postupy, napø. pravidelnou strofu a
pravidelný ver�, závazné metrum a rým. Poezii pøedstavují
i básnì psané volným ver�em, u nich� se rytmus stejnomìrnì
neopakuje, a básnì nerýmované (srov. slohotvorné prostøed-
ky prózy a poezie, neologismus, epiteton, obrazné pojmeno-
vání, strofa a ver�, rým, metrum, tam i dal�í odkazy). Naproti
tomu nebudeme urèitì za poezii pokládat napø. rýmované re-
klamy, které jen vyu�ívají (èi zneu�ívají) nìkteré vnìj�í znaky
básnì.

Jinými slovy, i kdy� pod výrazem �poezie� budeme v praxi
nejèastìji chápat texty (obvykle krat�ího rozsahu), které jsou
psány u� zmínìnou �øeèí vázanou�, ver�em, sám ver� je�tì
poezii pro nás nedìlá, pokud takový literární text nemá i jiné a
stále více do popøedí vystupující významové znaky básnictví.

Ponìkud jinak je tomu ale s pøívlastkem �poetický�. Zdaleka
se netýká jenom poezie ve smyslu básnictví, ale je volnìj�ím
oznaèením urèité nálady, citovosti atd. Tak�e mù�eme mluvit
o poetické pohádce (tøeba�e je vyprávìna prózou), av�ak i o
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poetickém líèení v románu, o poetické atmosféøe výtvarného
èi hudebního díla apod. Jak ostatnì v�ichni víme, tento výraz
se pou�ívá i v bì�ném vyjadøování, napø. ve spojení poetický
zá�itek, poetický veèer aj.

POHÁDKA
Zdánlivì ka�dému zcela jasný epický útvar lidové slovesnos-

ti, který procházel ústním pøedáváním z generace na generaci
a pozdìji byl sbìrateli folkloristy v nìjaké podobì (nebo èastìji
v nìkolika rùzných podobách) zaznamenán. Ve skuteènosti je
v�ak pohádka jednou z nejslo�itìj�ích literárních oblastí, u�í-
vající pøevá�nì prózu, ale nìkdy i ver�e èi støídání pasá�í pró-
zou a ver�em, pøípadnì se objevuje v  dramatické podobì. Pod
tento výraz jsou toti� shrnovány slovesné projevy èasto velmi
rùzné a skuteèný pùvod �té pravé� pohádky je svým zpùsobem
stále záhadou.

Podivné toti� pøedev�ím je, �e u lidových pohádek se objevu-
jí podobné motivy na místech èasto velmi vzdálených. Pokud
by tomu tak bylo pouze na euroasijském kontinentu, moc by
nás to nepøekvapovalo. Je známé, �e mnoho pohádkových lá-
tek pøicházelo z pravlasti indoevropských kmenù stìhováním
národù, a nedivíme se ani, �e obdobné látky najdeme ve zná-
mé mnohasvazkové sbírce Tisíc a jedna noc tøeba i v Podkr-
kono�í èi ve Francii: arab�tí kupci se vyskytovali kdysi po celé
Evropì. A jak se stìhovali lidé, stìhovaly se i pohádky, navíc
vyprávìní pohádek bylo sice v�dy krajovì odli�né, ale vìt�i-
nou pohádku do urèitého regionu pøinesli lidé �vandrovní� (vo-
jen�tí vyslou�ilci, koèující øemeslníci, podomní obchodníci
apod.). Více záhadné je, �e podobné pohádkové motivy (jejich
popis podali A. Aarne a S. Thompson, The Types of the Folk-
Tale, Pohádkové typy, také se pøekládá jako Pohádkové moti-
vy, Pohádkové látky, 1928; u nás se pohádkovými látkami za-
bývali zejména Jiøí Polívka, Pohádkoslovné studie, 1904, O èes-
kých pohádkách, 1911; Václav Tille Soupis èeských pohádek,
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1929 - 1937), jaké známe z Evropy, najdeme i napø. u indiánù
pøedkolumbovské Ameriky. Nikdo dosud neví, jak se tam do-
staly, a teorií o tom je spousta, nejpravdìpodobnìj�í jsou dvì.
Prvá, �e tam pøi�ly s pøedky indiánù pøes Beringùv prùliv nebo
jinudy, a druhá, �e prostì lidé v urèitých situacích dostávají
stejné �archetypální� (= pravzorové) nápady, tj. docházejí ne-
závisle na sobì k podobným základním vysvìtlením podob-
ných situací. Jsou v�ak i dal�í teorie migrace (= stìhování)
pohádkových látek.

Obvyklou pøedstavou bývá, �e pohádka je v�dy lidová a v�dy
pro dìti. I kdy� nepochybnì znaèná èást pohádek má folklorní
základ, sahající a� hluboko k  mýtùm (mýty mohou být nìkdy
chápány jako svého druhu pohádky a opaènì), v�dy existovaly
i pohádky umìlé, tj. autorské, nefolklorní. Ve støedovìku a
v renesanci èasto vznikaly zpracováním rytíøské epiky, napø.
pøenesením dìje do prost�ího prostøedí, zámìrnou stateèného
rytíøe lidovým hrdinou, ale i obyèejnému èlovìku bli��ím podá-
ním postav králù, princù, princezen apod.

Ani umìlá, ani lidová pohádka také nebývala urèena v�dy
dìtem. Proto�e nìkteré pohádky pro dospìlé jsou jakýmsi �vzo-
rovým pøíbìhem� a jiné anekdotami o lidských slabostech a
neøestech, v�dy mìli vypravìèi i pohádky, které se povídaly,
kdy� �bosí lidi� (= dìti) �ly spát. Mnoho takových pohádek za-
znamenal u nás napø. J. �. Kubín (Lidové povídky z èeského
Podkrkono�í, I. - III., 1922, 1926) a èetné z nich byly silnì ero-
tické èi obhroublé. Dospìlí si pøi nich asi chtìli oddechnout od
��astných èi ne��astných princù, kdy� u� dìti nebyly poblí�.
Ostatnì pro dospìlé byly samozøejmì mínìny i u� zmínìné
arabské pohádky Tisíc a jedna noc (vznikaly pùvodnì v 9. stol.
jako staroperské s názvem Tisíc vyprávìní, jejich dne�ní po-
doba je z 13. stol., u nás jsou pøekládány i pod názvem Pohád-
ky tisíce a jedné noci), dospìlým jsou urèeny divadelní pohád-
kové hry J. K. Tyla aj.
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V na�í literatuøe i jinde je ov�em pohádka spojována pøede-
v�ím s tvorbou pro dìti, a to s tvorbou lidové slovesnosti, èasto
ov�em autorsky upravovanou, pøièem� dále se pohádky podle
svých námìtù rùznì èlení, napø. na pohádku kouzelnou, èaro-
dìjnou, zvíøecí, legendární, démonickou, anekdotickou, zvlá�tní
okruh tvoøí tzv. lháøské pohádky. Ze svìtových pohádek jsou
u nás nejznámìj�í nìmecké Pohádky bratøí Grimmù (Jacob,
1785 - 1863, Wilhelm, 1786 - 1859) a dánské Pohádky Hanse
Christiana Andersena (1805 - 1875), které jsou v�ak do znaèné
míry autorské, lidové pøedlohy tu slou�ily jen jako výchozí látky a
u Andersena nejde pouze o pøevyprávìní. Podobnì je tomu
u nìmeckého romantického spisovatele Wilhelma Hauffa (1802
- 1827), vycházejícího z orientálních látek, pomìr lidových pøed-
loh a autorské tvoøivosti lze tì�ko rozli�it také u pohádek, které
napsal u� v 17. stol. Francouz Charles Perrault (1628 - 1703,
Pohádky matky Husy).

Èeské pohádky sbírali K. J. Erben, B. Nìmcová, pozdìji J. �.
Baar, F. Barto�, Bene� Method Kulda (1820 - 1903), Jan Franti-
�ek Hru�ka (1865 - 1937) a mnoho dal�ích, novìji Josef �tefan
Kubín a øada mlad�ích folkloristù, zejména Jiøí Horák (1884 - 1975).
Pohádky psala E. Krásnohorská, S. Podlipská, K. V. Rais aj.

Èetné byly autorské adaptace lidových pohádek, napø. V. Øíhy
(vl. jm. Václav Tille, 1867 - 1937, napø. Povídka o svatbì krále
Jana, Dvanáct pohádek z onoho svìta aj.), u� zmínìného J. �.
Kubína (Hostem u pohádky, Zlatodol pohádek, Princezna po-
hádka a celá øada men�ích svazkù), V. Martínka (Duhový pták,
U jasného pramene, Èarovné kvítí aj.), ale bylo by mo�né uvést
i hodnì jiných jmen. V meziváleèné dobì se v�ak u nás také
jako nepøíjemný protipól tohoto zodpovìdného spisovatelské-
ho zájmu roz�íøily pohádkové adaptace èasto druhoøadých au-
torù, kteøí komerènì tì�ili z obliby pohádek a spí�e komolili texty
Erbena, Nìmcové aj.

Naproti tomu právì léta mezi obìma válkami znamenala roz-
kvìt pohádky autorské, v�eobecnì známá je pohádková diva-
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delní hra J. Kvapila Princezna Pampeli�ka, prozaické pohádky
psali napø. K. Èapek (Devatero pohádek), V. Vanèura (Kubula
a Kuba Kubikula), K. Poláèek (Edudant a Francimor), V. Øe-
záè (Èarovné dìdictví), K. Schulz (Princezna v kapradí) a dal-
�í, pohádkami se zabývala i  M. Majerová, H. Malíøová, J. Wol-
ker, vznikala tzv. �moderní� autorská pohádka, v ní� se obje-
vovala soudobá civilizace, technika apod. Tento mimoøádný
zájmem o autorskou pohádku byl èeskou zvlá�tností a pokra-
èoval i bìhem války a øadou autorù po ní. Za nacistické okupa-
ce nalezl mj. výraz v pìtisvazkovém díle Èe�tí spisovatelé èes-
kým dìtem (1941, 1942), v nìm� se podaøilo k pohádkové tvor-
bì získat velký poèet spisovatelù, i tìch, kteøí je døíve nepsali.
Tento vskutku mimoøádný cyklus mìl tehdy význam vlastenec-
ky manifestaèní.

Po r. 1945 se vedle pouèeného folklorismu napø. J. Horáka,
Oldøicha Sirovátky èi Jaromíra Jecha a adaptací èeských po-
hádek objevovala i pøevyprávìní pohádek cizích, nezøídka exo-
tických, zejména od �edesátých let byla tato pøevyprávìní vel-
mi oblíbená a jejich obliba stále pokraèuje. Vznikala díla trvalé
hodnoty, napø. Vladislav Stanovský, Jan Vladislav, Strom po-
hádek, oba vydali i dal�í pøevyprávìní samostatnì, vedle nich
se této oblasti vìnovali i dal�í významní autoøi, napø. F. Hrubín
aj. Zcela ojedinìlá kniha autorských pohádek èerpajících
z lidových motivù je Fimfárum J. Wericha. Èasto v�ak bylo
v pøímém rozporu s tìmito kulturnì cennými èiny pøevyprávìní
pøíle�itostí i k textùm sporným jak literárnì, tak etnograficky.

POINTA
Významové vyvrcholení literárního textu, v nìkterých pøípa-

dech nezbytné k tomu, aby mìl vùbec smysl, pøípadnì zásad-
ní zvrat v�eho, co pøedcházelo, èi toho, co si ètenáø zatím pøed-
stavoval.

Pointa je podstatná napø. v  epigramu, pointou bývají také
poslední strofy sonetu. Pointa, jakási teèka za sdìlením, mnoh-
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dy neèekaná, je èastá i v lidové písni. Je v�ak vlastní i  próze,
zejména povídkové. Nìkdy se dokonce pokládá za rozhodující
znak toho, jestli je povídka dobrá èi �patná, nebo� zpìtnì ozøe-
jmuje, proè vùbec byl pøíbìh napsán a èasto jeho doslovný
význam posunuje do obecnìj�ích nebo prostì jenom jiných po-
loh. Proto pointa hrála tak dùle�itou roli napø. v  Arbesových
romanetech a má ji v jakékoliv próze s tajemstvím, s pøekva-
pením, záhadou apod. Obecnì je v�ak umìní pointy i v roz-
sáhlej�ích prózách vèetnì románových velice podstatné a také
ne právì snadné.

KAREL POLÁÈEK
1892 - 1944
Po maturitì se úèastnil první svìt. války, potom byl krátce

úøedníkem, brzy ho v�ak J. Èapek pøivedl do èasopisu Neboj-
sa a krátce poté se stal redaktorem Lidových novin, kde praco-
val a� do okupace. Bìhem ní byl zamìstnancem �idovské ná-
bo�enské obce, nakonec v�ak skonèil v jednom z transportù a
stal se obìtí holocaustu. Psával do Tribuny, Pøítomnosti, Roz-
prav Aventina aj.

Poláèkovým ka�dodenním �chlebem� byla novinaøina, kte-
rou skvìle zvládal jakou soudnièkáø. Podobnì jako na K.
Èapka, i na nìho mìla novináøská práce kladný vliv zejmé-
na pokud �lo o �ivý, bezprostøední jazyk, schopnost pointy,
�ivého dialogu, co� se u nìho je�tì umocòovalo funkèním a
pùsobivým u�íváním obratù a výrazù �idovské komunity.
Vedle velkomìstského prostøedí mu bylo zvlá�� blízké pro-
støedí malomìsta, do nìho� situoval ètyøsvazkový románo-
vý cyklus psaný od poloviny tøicátých let: Okresní mìsto,
Hrdinové táhnou do boje, Podzemní mìsto, Vyprodáno (1936
a� 1939). Celek byl zamý�len jako pìtisvazkový, poslední
knihu prý Poláèek staèil dopsat, ale je nezvìstná.

V tomto cyklu, kde vzorem malého provinèního mìsta byl
autorovi rodný Rychnov nad Knì�nou, zaèíná Poláèek obra-



287

zem pøedváleèných let a postupnì dochází a� k rokùm první
svìt. války. V tvorbì, která se touto válkou zabývá, má Polá-
èek osobité místo. Nevytváøí její znakový obraz jako V. Vanèu-
ra, ani ji neironizuje jako J. Ha�ek nebo z jiného zorného úhlu
K. Konrád, ani nelíèí boje legií jako J. Kopta, V. Kaplický èi F.
Langer. Jeho �hrdinové� zùstávají pøevá�nì v zázemí, a i ti, kteøí
jsou z navyklého a spokojenì zabydleného prostøedí vytr�eni,
se vìt�inou pohybují ve starých zvycích. Poláèek zde nabízí
svému ètenáøi vrcholný obraz èeského malomì��áctví, jemu�
se dobøe vede v zabìhnutých, klidných èasech, ale které se
nedovede vyrovnat s kritickým historickým støetem.

Zní to nezvykle, ale kdy� èteme tyto Poláèkovy knihy, mìli
bychom mo�ná mít kdesi v pozadí I. Herrmanna. Ten si sice
dovolil k èeskému mì��ákovi dost èasto trochu jízlivosti, ale
jinak k nìmu byl laskavý, chápavý a promíjející. Poláèek na
nìho také není zlý. Je v�ak jednoznaènì svìdecký, i on sice
chápe, ale neodpou�tí. Ukazuje mì��ákovu vnitøní prázdnotu
a beznadìjnou omezenost. Tento autorùv postoj pùsobí dvoj-
násobnì, proto�e není podáván pøímoèarou kritikou, ale hu-
morným tónem, za ním� ka�dý sám pozná, oè jde.

To platí i o dal�ích autorových prózách. Od svého debutu
Povídky pana Koèkodana (1922) se Poláèek stále pohyboval
v prostøedí, které bezpeènì znal a kde takøíkajíc vidìl lidem do
�aludku: Dùm na pøedmìstí (1928), román o majiteli vilky tyra-
nizujícím své nájemníky, byl skvìlou studií èlovìka, jen� se
tro�ku zmohl a u� postoupil na mì��áckém �ebøíèku vý�, nebo
si to alespoò myslel, vìènì populární a platní Mu�i v offsidu,
1931; (podle nového pravopisu bychom mohli psát Mu�i
v ofsajdu) je neodolatelným obrazem toho, jak si èlovìk
s �ivotem více ménì stále mechanicky stejným dovede najít
náhradní vzru�ení, Michelup a motocykl (1935) je opìt pøíbì-
hem mì��áckého pokusu o vzestup na pomyslném �ebøíèku
presti�e, ale zároveò i slepoty, projevující se, kdy� v rádiu vy-
píná Hitlerùv projev a myslí si, �e tím bude od Hitlera pokoj.
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V�echny uvedené pøíbìhy se odehrávají v jakési zdánlivì ne-
krizové rovinì. �e tak docela nekrizová není, ukázal Poláèek
v románu Hlavní pøelíèení (1932). Tady u� �ivotní prázdnota a
stereotyp vede k vra�dì, a jakákoliv chápavost pro hrdinu, kte-
rý si snad ani plnì neuvìdomuje, co provedl, na vìci nic nemì-
ní.

Z celé této øady, vèetnì váleèní tetralogie, se ponìkud vyèle-
òují dvì autorovy knihy. Je to Hostinec U kamenného stolu (opìt
by nás nová pravidla vedla k jinému psaní: Hostinec
U Kamenného stolu), a kniha Bylo nás pìt, je� se stala dìt-
skou èetbou. Obì psal K. Poláèek u� za okupace, první z nich
proto vy�la pod jménem jeho pøítele malíøe V. Rady (on sám
jako �id publikovat nesmìl), druhá a� posmrtnì. A v obou jako
by hledal spí�e opravdový úsmìv, radost, potì�ení.

Snad s nadìjí, �e válka zmìní i èeského mì��áka a nauèí ho
myslet jinak, co� trochu naznaèovaly obì mladé dvojice v první
knize a dìti v knize druhé. Snad ve chvílích osobního ohro�e-
ní, kdy dovedl odhadnout, �e se plynové komoøe nevyhne, chtìl
vidìt jen to dobré.

MATÌJ MILOTA ZDIRAD POLÁK
1788 - 1856
Jako voják se úèastnil válek s Napoleonem, pozdìji byl pro-

fesorem èe�tiny a váleèné historie na vojenské akademii ve
Vídeòském Novém Mìstì. Nejprve psal ver�e nìmecky, tepr-
ve pozdìji byl získán pro my�lenky národního obrození a
v letech 1809-1813 napsal rozsáhlou skladbu Vzne�enost pøí-
rody. Pùvodní název byl Vzne�enost pøirozenosti, autor jej
zmìnil poté, kdy jeho rukopis pøehlédl J. Jungmann, k nìmu�
se Polák horlivì hlásil.

Vzne�enost pøírody je první èeskou rozsáhlej�í básnickou
skladbou druhého období obrození a pøímým dùsledkem Jung-
mannovy pøedstavy nároèné èeské literatury, kterou on sám
uskuteèòoval pouze v pøekladech (napø. Chateubriandovy po-
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vídky Atala, Miltonova eposu Ztracený ráj). Polák ve své Vzne-
�enosti pøírody je�tì pøed Janem Kollárem prokázal nosnost
obrozenecké èe�tiny i pro nároènìj�í básnickou skladbu, v ní�
se uplatnila slo�itìj�í ver�ová stavba, bohat�í rytmické rozli�o-
vání, neologismy aj.

Ze souèasného hlediska má Vzne�enost pøírody význam spí-
�e jako historický doklad vývoje, podobnì jako u Kollárovy Slá-
vy dcery lze tì�ko oèekávat, �e ji bì�ný ètenáø bude èíst celou.
Proto také u� dlouho nevychází, nanejvý� v krátkých ukázkách.

POSTILA
Sbírka kázání, tj. volných výkladù urèitých biblických textù,

které pøedná�í knìz pøed bohoslu�bou.
Kázání bylo v�dy (a je stále) nejvýraznìj�ím projevem øeè-

nického umìní knìze, nebo� pøi nìm se vyjadøuje samostatnì,
pøedkládá vìøícím své vlastní my�lenky, obvykle volí pøíklady
ze svého prostøedí (napø. ze �ivota svých farníkù), z problémù
doby, spoleèenské situace apod. Proto mìla kázání a jejich
sbírky, postily, zvlá�� významnou úlohu v dobì nábo�enské
reformace, kdy vedle svého obecného køes�ansky výchovné-
ho poslání byly hlavní pøíle�itostí, jak pøesvìdèit posluchaèe
o správnosti a potøebnosti nápravy v církvi èi zmìn v ní.

U nás sehrály v tomto smìru nejdùle�itìj�í roli Milíèova a
Husova èeská kázání v Betlémské kapli. V pøedhusitské dobì
byly významnými latinské postily Konráda Waldhausera (zemø.
1369, v pøekladu Postila studentù svaté pra�ské univerzity),
Matìje z Janova (1350 - 1393), Jana Milíèe z Kromìøí�e (zemø.
1374), na poèátku husitství ov�em Postila Jana Husa, po Hu-
sovi Postila nedìlní a sváteèní J
Autorem Postily je i  P. Chelèick
výraz pou�it pøesnì, nebo� Che
nepøedstavuje soubor skuteèný
nì se jako o postilách mluví i o
ho.
ana Rokycany (1397 - 1471).
ý, i kdy� v tomto pøípadì není
lèický nebyl knìz a jeho dílo

ch kázaní v kostele. Pøenese-
 nìkterých spisech T. �títné-
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POVÌST
Útvar lidové slovesnosti, èasto autorsky zpracovaný v  adap-

taci nebo slou�ící jako látkový základ pro samostatný autorský
text.

Nejhrub�í dìlení povìstí je na národní (tj. vztahující se
k osudùm celého národa, takové, jaké vypráví napø. A. Jirásek
ve Starých povìstech èeských) a na povìsti místní (o Bílé paní,
bezhlavém rytíøi na tom èi onom hradì, celý okruh povìstí se
vá�e k Praze, zvlá�tní okruh k nìkdej�ímu �idovskému ghettu,
napø. o Golemovi aj.). Podrobnìj�í dìlení rozeznává povìsti
o pùvodu (národa, osídlení apod.), heraldické (tj. o tom, jak
urèitý �lechtický rod pøi�el ke svému erbu, tyto povìsti se v�ak
týkají i mìst a celých zemí, napø. Bruncvík), legendární, démo-
nické (o stra�idlech, vílách, nadpøirozených bytostech atd.), dì-
lení povìstí mù�e být více èi ménì podrobné, novodobý vý-
zkum povìstí se zabývá i tím, co poukazuje k dobì jejich vzni-
ku èi k jejich migraci (= stìhování, pøejímání).

Tradice povìsti je ov�em velmi stará, èasto splývá s  mýty, je
tì�ké rozli�it, jestli napø. biblické vyprávìní o potopì je �mýtus�
èi �povìst�. V øadì pøípadù se od pohádky povìst odli�uje více
ménì jen pøesnou lokalizací (= umístìním): nejde o �nìjaké�
stra�idlo z �nìjakého� pohádkového hradu, ale o urèité stra�i-
dlo z urèitého, jednoznaènì pojmenovaného hradu, vypravìè-
ský postup v�ak mù�e být dosti podobný èi stejný. Mnoho po-
vìstí se objevuje v  eposech: napø. ve starovìkých Homéro-
vých skladbách povìsti o trojské válce, motivy v hrdinských epo-
sech o Rolandovi, Cidovi, Nibelunzích, keltská epika je ve sku-
teènosti epika povìstí, nebo� pùvodnì Keltové nic nezazna-
menávali písmem, severské povìsti obsahuje tzv. Star�í Edda
(13. stol.), finská Kalevala (19. stol.) aj. Z dìjepisného hlediska
se nejstar�í povìsti propojují s mýty a eposy v jakési neovìøe-
né zdroje národní historie.

V na�i literatuøe se vìnovalo sbírání a adaptacím èeských
povìstí mnoho autorù, vedle u� zmínìného A. Jiráska napø. K.
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J. Erben, B. Nìmcová, J. Svátek, K. V. Rais, velmi soustavnì
historik August Sedláèek (1843 - 1926, Sbírka historických po-
vìstí lidu èeského v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, neúpl-
nìj�í èeská práce tohoto druhu), z látek povìstí pro vlastní tvor-
bu èerpali mnozí autoøi historické prózy.

Novìji se k povìstem obracejí autoøi v dobì váleèné a pová-
leèné, napø. svými adaptacemi Václav Cibula (nar. 1925, Pra�-
ské povìsti, Nové pra�ské povìsti), regionálních povìstí a kelt-
ských povìstí si v�ímá V. Hulpach (nar. l935, Kouzelné dudy,
Ossianùv návrat), povìsti adaptoval i E. Peti�ka (1924 - 1987,
Staré øecké báje a povìsti, Golem a jiné �idovské povìsti a
pohádky ze staré Prahy) aj.

OLDØICH PREFÁT Z VLKANOVA
1523 - 1565
Mìl ve své dobì dùle�ité a vá�ené zamìstnání, dílnu na hvìz-

dáøské pøístroje. To ho vedlo k èastým cestám do ciziny a
o jedné z nich vydal dva roky pøed smrtí cestopis s dlouhým
názvem, jak tehdy bylo zvykem: Cesta z Prahy do Benátek a
odtud potom po moøi a� do Palestyny (tehdy se opravdu psalo
Palestyna, ne Palestina jako dnes). Prefátùv cestopis se øadí
k nìkolika renesanèním spiskùm tohoto druhu, napø. Martina
Kabátníka, Kry�tofa Haranta z Pol�ic a Bezdru�ic, Václava Vra-
tislava z Mitrovic.

Jestli�e zde autorù tìchto cestopisù z první pol. 16. stol.
zaøazujeme víc, tak proto, aby si je ka�dý mohl srovnat ales-
poò z toho, co si pøeète o nich, pokud si nepøeète pøímo je.
Napø. Prefát je barvitìj�í ne� napø. Kabátník, vypravìèsky �i-
vìj�í, více jde do hloubky (posuzováno úrovní jeho doby)
v poznatcích pøírody, dìjin apod., ale na druhou stranu Ka-
bátník je ve své prostotì pøímoèaøej�í. Pøedev�ím v�ak, v�ech-
ny tyto cestopisy tvoøí významnou èást na�í renesanèní lite-
ratury a dokládají, �e Èe�i tenkrát nejen nesedali v�ichni za
pecí, a �e kdy� nìkam jeli, dovedli se dívat, dovedli pøemý�let
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a dovedli o tom napsat. Není tohle tradice, která by mohla
ledasco napovìdìt i ètenáøùm Hanzelky a Zikmunda?

GABRIELA PREISSOVÁ
1862 - 1946
Provdala se do Hodonína a tam poznala Slovácko, potom

�ila v Korutanech, v Praze a v Istrii, cestovala po Rusku, Hali-
èi, Francii, Itálii, vidìla toho urèitì víc ne� vìt�ina �en jejích
èasù. Literárnì byla po svém debutu, povídce Èeledín, èinná
celé pùl století, psala do Osvìty, Svìtozoru, Lumíru, �enských
listù, Zvonu, �enského svìta, tedy do èasopisù, jejich� názvy
najdeme u øady autorù ze sklonku 19. stol.

Aèkoliv G. Preissová napsala øadu povídkových knih (av�ak
�ádný román), v nich� èerpala pøedev�ím ze svých venkov-
ských a zahranièních pobytù, v èeské literatuøe zùstává nastá-
lo �ivá pøedev�ím dvìma vesnickými dramaty, vzniklými
s roèním odstupem na poèátku devadesátých let: Gazdina roba
a Její pastorkyòa (1890, 1891). Zdálo by se to a� nespravedli-
vé k autorèiným povídkám, v nich� nalezneme mnoho skvì-
lých postøehù i �ivého vylíèení postav (zejména v povídkách
ze Slovácka), které ji øadí mezi pøední pøedstavitelky venkov-
ského realismu. Av�ak obì její slavné divadelní hry natolik vý-
raznì a pøesvìdèivì zachycují �ivot vesnice i její vyhrocená
lidská dramata, �e prostì nejde jinak ne� se na nì soustøedit.

Preissová jimi pøedznamenala èeské vesnické drama vùbec,
bratry Mr�tíky, L. Stroupe�nického a dal�í. Jde zde o jeden
z tìch pøípadù (kterých v èeské literatuøe najdeme víc), kdy jsme
a� udiveni, jak se mohla taková díla zrodit bez pøíprav, pokusù
a pøedchùdcù. Obì hry se ov�em proslavily i ve své operní
podobì: Její pastorkyòa v opeøe L. Janáèka, Gazdina roba
v opeøe J. B. Foerstera.
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PREROMANTISMUS
Okruh evropské literatury druhé poloviny 18. stol., vyrùstající

z  osvícenství, z jeho zásad rozumu a lidské svobody, volnosti,
práv èlovìka na sebe sama. Preromantismus se v mnohém
vracel k ideálùm humanismu a na rozdíl od pozdního klasicis-
mu, který té� vycházel z osvícenských zásad a s ním� probí-
hal soubì�nì, se nespokojoval natolik úlohou rozumu, ale zvý-
razòoval i pocitové slo�ky èlovìka a jeho �ivotních vztahù.

Tyto my�lenky snad nejlépe umo�òovalo vyjádøit drama, pøe-
sto v�ak preromantici psali i  poezii a prózu. Významným ry-
sem preromantismu byl zájem o  pøírodu a lidovou slovesnost,
pokud jde o tvùrèí postoje, tak výraz vzpoury jedince proti spo-
leènosti. Nikoliv náhodou se asi nìmecké preromantické hnutí
nazývalo �Sturm und Drang� (Bouøe a vzdor, také pøekl. Bouøe
a vzpoura). Právì u pøedních nìmeckých preromantikù (Schil-
ler, Goethe, Lessing, viz ní�e) ale pozdìji nabývá jejich tvorba
rysy klasicismu (pøesnìji tzv. výmarského klasicismu), jak tomu
v literatuøe bývá èasto, soubì�nost dvou proudù (zejména, mají-
li, jako v tomto pøípadì, stejný výchozí bod) pøiná�í jejich pro-
stupování.

V Anglii, kde jsou hledány poèátky preromantismu, k nìmu
patøili Samuel Richardson (1689 - 1761, Clarissa), Daniel De-
foe (1660 - 1731, napø. Robinson Crusoe), Jonathan Swift (1667
- 1745, napø. Gulliverovy cesty) a dal�í, v Nìmecku Johann
Wolfgang Goethe (1749 - 1832, napø. dramata Faust, Ifigenie
na Tauridì, Egmont, próza Utrpení mladého Werthera aj.),
Gotthold Lessing (1729 - 1781, napø. dramata Mína
z Barnhelmu, Moudrý Nathan), Friedrich Schiller (1759 - 1805,
napø. Loupe�níci, Úklady a láska), a k preromantikùm patøil
i první sbìratel lidové slovesnosti Johann Herder (1744 - 1803,
Lidové písnì).

Ve Francii z osvícenství vze�el jako silnìj�í klasicismus,
k preromantikùm je poèítán Jean-Jacques Rousseau (1712 -
1778, napø. Emil, Julie neboli Nová Heloisa, dal�í díla osvícen-
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ství) a Antoine-Francois Prévost (1697 - 1763, napø. Manon
Lescaut). Na èeskou literaturu mìl preromantismu nejvìt�í vliv
v druhém období obrození, mj. i Herderovým pojetím lidové slo-
vesnosti.

PROGLAS
koncem 9. stol.
Ver�ovaná skladba, která pøedcházela staroslovìnskému pøe-

kladu evangelií, za jejího autora je pokládán sám Konstantin
(Cyril). Je to první slovanská báseò, která se nám dochovala,
pùsobivá svou obrazností i svým pøesvìdèením, �e ka�dý ná-
rod má právo na u�ívání svého jazyka pøi setkáních s biblí a pøi
bohoslu�bách.

Èeský pøeklad Proglasu umo�òuje i dne�nímu ètenáøi, které-
mu by staroslovìn�tina dìlala jisté potí�e, aby se seznámil
s my�lenkovým poselstvím této básnì, kterou mù�eme chápat
v �ir�ím smyslu jako obhajobu práva ka�dého národa na jeho
kulturu a literaturu.

ARNO�T PROCHÁZKA
1865 - 1925
Obèanským povoláním bankovní úøedník, literárnì patøil mezi

dekadenty sdru�ené kolem èasopisu Moderní revue (kterou
zalo�il), úèastnil se i na vydávání edice Knihy dobrých autorù.
Kromì Moderní revue psal do Vesny, Nivy, Literárních listù a
Nového kultu.

Byl jedním z nejvýraznìj�ích pøedstavitelù dekadentního køí-
dla moderny devadesátých let, na rozdíl od anarchisticky ladì-
ných buøièù nevidìl proto perspektivu v generaèní vzpouøe,
nýbr� v silném individualismu, v jakési aristokratické uzavøe-
nosti, v tichém, odevzdaném oèekávání zmaru, konce, smrti.
Je�tì více u nìho platí, co tu je øeèeno u  J. Karáska ze Lvovic
èi K. Hlaváèka, u� proto, �e Procházka byl zároveò teoretikem
dekadence, o ní� napsal øadu studií, èlánkù, esejù apod. shr-
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nutých i v nìkolika kni�ních svazcích Cesty krásy, Literární si-
luety a studie, Diáø literární a umìlecký aj.).

Básnicky debutoval na sklonku 19. stol. erotickou sbírkou
poezie Prostibolo du�e (1895), bìhem války vydal povídkový
soubor Tanec smrti (1917), pozdìj�í jeho literární tvorba vy�la
posmrtnì. Oscar Wilde (1854 - 1900) a Anatole France (1844 -
1924) byli autoøi, které si oblíbil jako pøekladatel.

Vývoj po první svìt. válce dal za pravdu spí�e buøièùm, bás-
níkùm vzdoru a zápasu, jako byli F. Gellner, F. �rámek èi K.
Toman, èeská dekadence na�la pouze nepøímé následovníky.
To by nám v�ak nemìlo bránit, abychom si pøeèetli nìkolik Pro-
cházkových povídek. Autorùv pohled toti�, i kdy� bude mo�ná
jiný ne� ná�, urèitì zaujme svou zvlá�tností, neobvyklou zjitøe-
ností, av�ak i výrazovou a obrazovou neotøelostí.

PROKLETÍ BÁSNÍCI
Podobnì jako v èeské literatuøe výraz buøièi není v pravém

slova smyslu termínem, je tomu i ve francouzské s výrazem
prokletí básníci. Podobná oznaèení mají v�ak tu výbornou vlast-
nost, �e se rychle ujmou a svou obsahovou výsti�ností bývají
snadno srozumitelná.

Oznaèení prokletí básníci pou�il poprvé r. 1884 Paul Verlaine
(1844 - 1896, sbírka Písnì beze slov aj.) v názvu antologie bás-
ní nìkterých svých pøátel (jmenovala se Les poétes maudits =
Prokletí básníci), druhou stejnojmennou antologii vydal o ètyøi
roky pozdìji. V antologii byli zastoupeni Tristan Corbiére (1845 -
1875), Stéphane Mallarmé (1842 - 1898), Jean Arthur Rimbaud
(1854 - 1891), Marceline Desboordes-Valmoreová (1786 - 1859),
Villier de l´Isle-Adam (1838 - 1889) a Verlaine sám. Èasem byli
k prokletým básníkùm poèítáni i Charles Baudelaire (l821 - 1867,
napø. slavná sbírka Kvìty zla), který se stal jejich vùdèím pøed-
stavitelem, Lautréamont (vl. jm. Isidore Ducasse, 1846 - 1870,
Zpìvy Maldororovy) a dal�í. Podstata jejich �prokletosti� byla jed-
nak umìlecká, jednak spoleèenská.
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Tito básníci se svým výrazem pohybovali v prostoru impresi-
onismu, symbolismu a dekadence, s urèitými meziosobními
rozdíly, proto�e ka�dý z nich si cenil vlastní originality, sbli�o-
valo je odmítání stádnosti �akademického� umìní, co� mìli
shodné s francouzskými malíøi té doby. Básnictví jim zname-
nalo ze v�eho nejvíce výraz vlastního nitra, �ivota, nespouta-
nosti a nepoddajnosti. Poetické pro nì nebylo to, co bylo spo-
leèností obvykle pokládáno za �hezké�, nalézali zdroje poetic-
kého vidìní v místech a zá�itcích, o kterých se mezi �slu�nými
lidmi� nemluvilo. Básnické revoltì proti obecným zvyklostem
odpovídala i jejich revolta v chování, jejich vlastní �ivot.

Jako by se zde v nové podobì vracelo cosi, co znala fran-
couzská poezie od doby F. Villona (asi 1431 - po r. 1463, sbír-
ky Odkaz, Závì�) a na�e od Máchova rozervanectví. Ani v tomto
pøípadì ne�lo ov�em o pózu èi gesto. Prokletí básníci, tak jako
o málo pozdìji na�i buøièi, chtìli naopak umìní zbavit prázd-
ných póz a gest, vyumìlkovanosti a pøedstírání.

PROLETÁØSKÁ POEZIE, PROLETÁØSKÉ UMÌNÍ
Poezie zamìøená k spoleèenským protikladùm své doby,

k sociálním problémùm dìlnictva, prodchnutá sympatiemi èi
pøímo ztoto�nìním s ním a vírou v zásadní revoluèní promìny,
pøiná�ející spravedlnost pro v�echny.

Nejvíce se rozvíjela v letech 1919 - 1923, tj. v období tìsnì
po první svìt. válce, její autoøi, zejména S. K. Neumann, J.
Wolker, J. Hora, J. Hoøej�í, K. Biebl, publikovali nejèastìji
v èasopisech Èerven, Kmen, Var, Proletkult, pøípadnì
v brnìnském Hostu, dále v deníku Rudé právo. Øada z nich
byla èleny Devìtsilu a celkové zamìøení proletáøské poezie
bylo v literárním smyslu silnì avantgardní, proto se v nìm ob-
jevují rùzné prvky civilismu a civilizaèní poezie. Umìlecky �lo
vlastnì o dvì vìci, o sledování svìtového pohybu v literatuøe
a o výraznì projevený odpor ke star�í èeské tradici, jak se udr-
�ovala v dozvucích lumírovcù a ruchovcù. Podstatné bylo zce-
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la nové pojetí básnì, vyvázané z tradièního rytmového
i rýmového sevøení, tedy z ustálených �ablon, je� pøivedl a� ke
krajnostem parnasismus. Proto pracovala proletáøská poezie
tak èasto s volným ver�em, u nás prosazovaným u� pøedvá-
leènou avantgardou, s novým pojetím obraznosti, zejména me-
tafory, metaforický smysl nabývá èasto celá báseò.

Spoleèenskými koøeny proletáøské poezie byly kruté zá�itky
z první svìt. války, která u ní mìla podobný ohlas jako u  buøi-
èù: pøedstavovala celkové selhání spoleèenského systému,
rozpad v�ech hodnot, vyznávaných otci, katastrofu, volající po
vzpouøe. Prvek vzpoury, nesouhlasu s døívìj�ím poøádkem,
vzdoru (v literatuøe tak èastý u� od romantismu, ale ve své
podstatì mo�ná v�dy) tu nabýval nové souvislosti pod vlivem
ruské revoluce z r. 1917 a pøedstav o socialistickém spoleèen-
ském øádu. Jestli�e v oèích autorù proletáøské poezie starý øád
na celé èáøe selhal, bylo pøirozené, �e se upínali k perspektivì
øádu nového. Nechtìli se spokojit jen s odsudky toho, co bylo,
chtìli i tvùrèím a bojovným zpùsobem pøispìt ke zmìnì. Pro-
gramovì tyto my�lenky vyjadøoval pøedev�ím Karel Teige (1900
- 1951), napø. v manifestu Proletáøské umìní oti�tìném ve Varu
(spoluautorem byl J. Wolker), ve stati Novým smìrem v Kmeni,
v èlánku publikovaném ve sborníku Devìtsilu (spoluautorem
byl J. Seifert) aj.

Základní postoj proletáøské poezie byl nicménì pøedev�ím
zále�itostí citovou, pøirozených lidských sympatií s dìlnictvem
a chudými, touhy po spravedlnosti, rovnosti a svornosti. Za
mnohými básnìmi proletáøské poezie, napø. J. Wolkera v Tì�ké
hodinì, J. Hoøej�ího, J. Hory, J. Seiferta, K. Biebla aj., cítíme
tuto prostou, bezprostøední sociální sounále�itost. Po neodmys-
litelných zku�enostech s parazitujícím, v dobì války bezrad-
ným mì��áctvem a po ka�dodenních zá�itcích s pováleènými
zbohatlíky se stávali a� alegoricky nositeli nadìjí zítøka pracu-
jící (ne náhodou nazval J. Hora svùj román z r. 1922 Socialis-
tická nadìje a svou sbírku proletáøské poezie Pracující den),
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do znaèné míry i v souvislosti s civilizaèními promìnami, v nich�
dìlník byl tvùrcem nových technických zázrakù.

Odtud byl jen krok k víøe v proletáøskou revoluci, je� zmìní
svìt, k my�lenkám komunismu, který ov�em proletáø�tí básní-
ci chápali svým zpùsobem, tehdy u inteligence ostatnì èas-
tým: jako síly, je� osvobodí nejen dìlníka, ale ka�dého, je�
odstraní jakoukoliv nespravedlnost a umo�ní lidstvu plnohod-
notný rozvoj. Pøièem� prakticky v�echny èekalo zklamání, pouze
J. Wolker zemøel døíve, ne� je mohl za�ít. S komunismem jako
ideologií se pøevá�nì roze�li nejpozdìji v r. 1929, vrátil se
k nìmu S. K. Neumann, který ve skuteènosti jediný vydal celou
sbírku ideovì vyhranìnì pojatých básní, Rudé zpìvy. Ostatní
také témìø souèasnì opou�tìli i umìlecký program proletáøské
poezie a pøiklánìli se k  poetismu, jeho� pøedním teoretikem byl
opìt K. Teige.

Aèkoliv tedy období proletáøské poezie (pøesnìj�í, i kdy� ménì
èasté je hovoøit o proletáøském umìní ve smyslu Teigových
manifestù, nebo� k tomuto proudu patøili ménì vyhranìnì
i nìkteøí prozaici a ovlivnilo i øadu výtvarníkù) trvalo jen krátce,
jeho význam v èeské literatuøe byl znaèný. I pro dal�í dobu pøed-
znamenalo levicovou orientaci nemalé èásti na�í meziváleèné
literatury, pøedev�ím v�ak bylo výraznou avantgardní promì-
nou nazírání na umìní. Po etapì proletáøské poezie nemìli u�
�anci epigoni parnasismu, lumírovcù a ruchovcù, bez období
proletáøské poezie by se nemohl zrodit poetismus a pozdìji
surrealismus.

O významu proletáøského umìní ve své dobì i pozdìji svìd-
èí ostatnì jména autorù, kteøí se k nìmu hlásili: J. Seifert, J.
Wolker, J. Hora, J. Hoøej�í, S. K. Neumann, K. Biebl, volnìji V.
Vanèura, I. Olbracht, M. Majerová, K. Schulz aj.

PRÓZA, JEJÍ STAVBA A �ÁNRY, PROZAIK
Prózou je jakýkoliv text, který není psán ve ver�ích, tj. který

není poezií.
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Znamená to, �e prózu mù�eme rozdìlit na celou øadu oblastí
(nejèastìji se vedle prózy umìlecké hovoøí o próze vìdecké,
odborné, naukové, popularizaèní, dokumentární, �urnalistické,
cestopisné apod., prózou jsou v�ak pochopitelnì psány
i v�echny zákony, vyhlá�ky, naøízení, doklady, veøejné, obchod-
ní i soukromé dopisy, návody k pou�ití, manuály atd. atd.), z nich
nás v na�í souvislosti zajímá oblast prózy umìlecké. A výrazu
prozaik nepou�íváme pøirozenì pro ka�dého, kdo obèas napí-
�e nìkomu dopis nebo kdo sestavuje vyhlá�ky, nýbr� pro auto-
ra prózy této.

V poèátcích psané slovesnosti, co� je mo�ná pøekvapivé, byla
umìlecká próza zastoupena spí�e výjimeènì, prozaicky se
psaly odborné práce (napø. dìjepisné, zemìpisné), dále nì-
které texty vzdìlávací a nábo�enské, ale ani ty zdaleka ne
v�echny, napø. i mnohé uèebnice byly ver�ované, co� usnad-
òovalo zapamatování. Tak tomu bylo a� do pozdního støedo-
vìku. Teprve za renesance dochází ve vìt�í míøe k rozvoji
umìlecké prózy, a to zpoèátku je�tì tak, �e jsou prozaicky adap-
továny star�í eposy apod., psané pùvodnì ver�em (srov. rytíø-
ský román a povídka). Rozvoj prózy souvisí nepochybnì se
snahou umo�nit pøístup k literatuøe �ir�ím vrstvám, poezie byla
toti� stále chápána jako �vy��í� umìlecká sféra.

Tato snaha �otevøít� literaturu i lidovému publiku byla do znaè-
né míry dána spoleèenskými promìnami renesance jako tako-
vé, ale i zcela technickým pøedpokladem, toti� vynálezem knih-
tisku v r. 1445. Teprve mo�nost rychlé (by� ne tøeba je�tì ma-
sové v dne�ním smyslu) výroby knih, nahrazující jejich døívìj�í
pracné opisování v klá�teøích, dovolovala vùbec pokou�et se
o to, aby se literatura výraznìji roz�íøila. Rok 1445 je proto po-
kládán za zaèátek �gutenbergovské civilizace�, tj. civilizace kni-
hy, a rozvoj prózy v 15. stol. za její nejvýraznìj�í projev, i kdy�
je�tì v  klasicismu byla próza pokládána za �ni��í� literární útvar.

18. a 19. stol. pøedstavuje výraznou zmìnu poèetního po-
mìru poezie a prózy, a zejména v 19. a 20. stol. se pøevaha
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prózy prosazuje dále, mj. i z toho dùvodu, �e konzumní a ko-
merèní literatura, dosahující pøirozenì nejvy��ích nákladù, je
nyní psána takøka výhradnì prozaicky, s výjimkou napø. ka-
baretních textù apod. Poslední pøípad masové konzumní lite-
ratury ver�em pøedstavovaly kramáøské písnì, v první pol. 20.
stol. dosahovaly je�tì vysokých vydání texty ver�ových po-
pulárních písnièek (známých napø. z filmù apod.), ale to byl
pøípad zvlá�tní.

Stavba prózy vychází z námìtu, který stojí vnì díla, je �pøed
ním�, námìt sám je vlastnì je�tì mimoliterární a je dùvodem
k napsání díla. Døíve se u�íval i výraz látka (s ním se v�ak
setkáváme dosud a je jakousi obdobou slov námìt i téma,
jestli�e mají být oznaèeny souhrnnì), naproti tomu výraz ná-
mìt se kryl s termínem sy�et, mezi nimi� je dnes rozli�ováno,
jak je patrné dále. Námìt se promítá do tématu díla, které u�
v hrubých rysech urèuje sám obsah textu, jeho �ánr, rozsah
atd., pøesnìj�í je hovoøit o tematice, proto�e vedle hlavního
tématu mù�e mít zejména rozsáhlej�í próza i témata vedlej-
�í.

Fabule je vlastní �pøíbìh� prózy (z lat. fabula = vyprávìní),
tedy øada událostí, které se v ní konají prostøednictvím sy�etu,
tj. posloupnosti dìje, celkové stavby díla a jeho prùbìhu, roz-
voje událostí. Pøitom hlavní sy�etová linie mù�e být pøeru�ová-
na epizodami, zcela samostatné epizody jsou tzv. vlo�ky.
V moderní próze ov�em nemù�eme nikdy pøedem tu�it, kdy se
epizoda èi vlo�ka stane významovì urèující pro základní sy-
�et, proto epizody a vlo�ky nelze pokládat za pouhé �pøídav-
ky�. Vztah mezi sy�etem a fabulí se mù�e v teoretickém vyme-
zení zdát nejasný, nebo� je vzájemný a pøekrývá se. Zatímco
ètenáø vnímá sy�et, tj. �dìj�, a z nìj si vyvozuje fabuli, tj. ze
sy�etové posloupnosti poznává �pøíbìh�, autor naopak sy�et
vytváøí tím, jak zamý�lenou fabuli, tj. �pøíbìh� (jinak øeèeno to,
co chce vyjádøit) ztváròuje do urèité podoby, následnosti dìjo-
vých prvkù, událostí, scén, dialogù atd.
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Za nejjednodu��í souèást výstavby prózy je pokládán motiv,
tj. takový pøíbìhový prvek, který má je�tì svùj vlastní tematic-
ký obsah, ale dále jej u� není mo�né èlenit. Slovo motiv se
v�ak u�ívá i ve významovém smyslu (napø. motiv zla, motiv
pomsty, motiv pøátelství), a pak mù�e ov�em procházet celým
dìjem (jestli�e je pro dìj urèující, pou�ívá se i u nás pùvodnì
nìmecký výraz �leitmotiv�).

Základními prostøedky stavby prozaického textu jsou napø.
popis, líèení, vyprávìní, charakteristika postav, charakteristika
prostøedí, pøímá èi jiná øeè aj. O tzv. slohotvorných prvcích (také
slohotvorní èinitelé) se v próze nìkdy hovoøí tehdy, kdy� autor
ve svém stylu zdùrazòuje urèité výrazové charakteristiky, napø.
nìkolikanásobné vìtné èleny (co� s oblibou dìlal K. Èapek),
hovorový jazyk, slang, zpùsob vyjadøování urèité komunity ( K.
Poláèek apod.). Souhrn výrazových (stylistických) prostøedkù a
v pøípadì rozli�ování i slohotvorných prvkù pak bývá nazýván
autorovým stylem, pøípadnì autorovou výrazovou soustavou.
Av�ak je tøeba respektovat, �e v této soustavì se jednotlivé pro-
støedky znaènì prolínají a navzájem prostupují, nemají mnohdy
pevné hranice, tak�e èasto je velmi zkreslující èi pøímo trapné
rozli�ovat v textu napø. popis a líèení. Autor zøídkakdy pracuje
jako pøi slohových úkolech ve �kole, kdy je zadán jako úkol �po-
pis� èi �vyprávìní�, a jednotlivé stylistické prostøedky u�ívá podle
svých tvùrèích zámìrù, nikoliv podle uèebnic.

Nápadné je to napø. u pøímé øeèi, kde próza èasto pracuje
odstínìnì s pøímou, polopøímou a nepøímou øeèí, s vnitøní øeèí,
autorskou øeèí, èasto je celá próza podána v tzv. ich formì, tj.
v 1. osobì jednotného èísla, jako by celý pøíbìh vyprávìla jed-
na z postav a v�e bylo nazíráno jen jejíma oèima, tak�e kdy�
není pøítomna, mù�e si dìj jen domý�let (na rozdíl od v�udypøí-
tomného autora v pøíbìhu vyprávìném ve tøetí osobì), moder-
ní próza ale také mnohdy pøechází (dokonce i uprostøed vìty)
z první osoby do tøetí (er forma), stejnì z pøítomného èasu do
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minulého èi budoucího nebo opaènì, srov. slohotvorné pro-
støedky prózy a poezie.

Z bì�né èetby také víme, �e zejména v moderní próze nepla-
tí �dìjová osnova�, tzn. �e nepracuje v�dy s reálnou èasovou
následností dìje, nýbr� velice èasto v zájmu významového
zpøítomnìní urèitých motivù vytváøí vlastní �èasovou perspek-
tivu� napø. retrospektivami (= èasovými návraty, pohledy zpìt),
odboèkami, èasovou zkratkou, pøedjímáním událostí, opako-
váním urèitých okam�ikù z jiného zorného úhlu atd. atd. Mnoh-
dy èteme dùsledky nìèeho, èeho pøíèinu poznáme a� pozdìji
apod., tak�e mezi reálným èasem pøíbìhu a zpùsobem, jakým
s èasem pracuje umìlecká literatura, se vytváøejí nejrùznìj�í
vztahy. Nezøídka novìj�í próza pøímo zámìrnì reálný èas buï
stírá èi zcela popírá, napø. i tím, �e pøechází plynule z minulého
èasu do pøítomného èi budoucího a naopak.

Jakýkoliv kompozièní (= stavební) rozbor díla by se proto patr-
nì, pokud nejde o speciální odborné studie, mìl radìji omezit
na celkovou charakteristiku toho, které hlavní prostøedky autor
u�ívá v zájmu významové pùsobnosti díla: napø. ich formy
v zájmu pøímého spojení se ètenáøem, �zpøítomnìní� dìje èi jeho
èástí v zájmu zvýraznìní a spádu událostí, obsáhlej�ích popisù
v zájmu jakéhosi uklidnìní toku událostí, ozvlá�tnìní hovorovým
jazykem èi jinými slohotvornými prostøedky apod.

Umìlecká próza sama o sobì netvoøí jednotný celek a bývá
nejrùznìj�ím zpùsobem èlenìna. Její základní rozli�ování je
�ánrové, a to na povídku, novelu, román a men�í prozaické
formy, jako je napø. fejeton, causerie apod. Samostatné �ánry
jsou pohádka (a to nejen pro dìti, nýbr� i pro dospìlé), a po-
vìst, slo�itìj�í postavení má mýtus (báje).

V rozli�ování zejména povídky a novely nepanuje shoda.
Povídka je nejèastìji definována jako krat�í text s jednoduchou
fabulí, tj. jednoduchým pøíbìhem, který se uplatòuje v sy�etu,
tj. dìji, postavách, prostøedí atd. bez epizodických odboèek.
Novela je text spí�e støedního rozsahu, v nìm� hraje dùle�itou



303

roli ústøední dìj s výraznou pointou, epizody jsou potlaèeny nebo
jen naznaèeny. Románem, který se svým zpùsobem vyvinul z 
eposu, je pak mínìno obsáhlé prozaické dílo, mající bohatou
fabuli s øadou epizodických odboèek, vìt�í poèet postav a pro-
støedí, slo�itìj�í a èasto velmi volnou dìjovou stavbu. Román
také zachycuje obsáhlou oblast rùzných skuteèností, lidských
povah, postojù, pro�itkù i èinù.

Kdy� se to øekne takto, je odli�ení povídky, novely a románu
zdánlivì jednoduché, v praxi je to v�ak slo�itìj�í. Napø. Babiè-
ka B. Nìmcové je novelou, pøitom v�ak je do ní vlo�ena obsáh-
lá samostatná epizoda o Viktorce, øada komerèní beletrie nese
oznaèení román, aèkoliv text nedosahuje románové �íøe a je
ve svém významu soustøedìn tøeba jen ke dvìma hlavním po-
stavám (napø. milostné romány).

Pomìrnì jasnì zøetelné jsou rysy renesanèní novely, jaké
psal zejména Giovanni Boccaccio (1313 - 1375, Decameron),
kde byly dodr�ovány pevné zákonitosti stavby, nebo tzv. pika-
reskního románu 16. a� 18. stol.( mj. Francouz Alain René Le
Sage, (psaný také Lesage, 1668 - 1748, napø. Putování Gila
Blase za Santillany), Anglièan Daniel Defoe, (1660 - 1731, napø.
Robinson Crusoe), v nìm� jednotlivé dìjové úseky na sebe
postupnì navazují, filozofického románu z 18. stol., napø. Fran-
couzi Charles-Louis Montesquieu (1689 - 1755, Perské listy) a
Voltaire (vl. jm. Francois-Marie Arouet 1694 - 1778, Candide
aj.) a dal�ích próz typovì vymezitelných, proto�e se psaly ví-
ceménì jen v urèité dobì. Jinak se v�ak mù�eme setkat s tím,
�e tentý� text je nìkdy oznaèován jako povídka a jindy jako
novela, èi dal�í text nìkdy jako novela a nìkdy jako román. Na
toto téma byla napsána spousta teoretických knih a studií, je�
se nìkdy shodují, nìkdy si odporují. V praxi je nejjednodu��ím
(a proto také znaènì zjednodu�ujícím) hlediskem, �e povídka
je krátká, novela del�í a román nejdel�í.

Je�tì slo�itìj�í je ov�em èlenìní prózy z jiných kontextových
hledisek. Próza (a� u� jde o povídku, novelu èi román) mù�e být



304

oznaèena podle urèitého literárního smìru, napø. romantismu,
preromantismu, realismu, kritického realismu, naturalismu aj. Zde
obvykle mnoho potí�í není, proto�e takové oznaèení vyplývá
z pøíslu�nosti autora k danému smìru, i kdy� hranice mohou být
povlovné, napø. K. M. Èapek Chod byl v nìkterých svých pró-
zách �více� kritický realista, v jiných �více� naturalista, a v dobì
propagování socialistického realismu byl kterýkoliv literární kritik
nejistý, kdy� mìl nìjaké dílo takto bezvýhradnì oznaèit.
V hranièních pøípadech si ka�dý pomù�e slùvky �má urèité rysy�
apod., s nimi� se ostatnì setkáte i zde, jinak to toti� nejde.

Nejzapeklitìj�í je v�ak èlenìní podle tzv. �ánrových variant,
z nich� nìkteré jsou uvedeny dále. Celkem snadno mù�eme
vymezit venkovskou realistickou prózu druhé pol. 19. stol. u nás
a nikdo nebude na pochybách, jestli má díla A. Jiráska oznaèit
jako historické romány. Slo�itìj�í u� to je s pøívlastky jako hu-
moristický, dobrodru�ný, detektivní, fantastický, milostný, �i-
votopisný apod. Takovéto vymezování pùsobí èasto a� nesmy-
slnì, proto�e si snadno dovedeme pøedstavit prózu, která je
humoristická, má detektivní zápletku, projevuje se v ní dobro-
dru�ný dìj a v�echno se odehrává ve fantastickém prostøedí
science fiction. Navíc se v próze druhé pol. 20. stol. rodí nové
mezistupnì mezi literaturou umìleckou a nauènou (napø. lite-
ratura faktu, umìleckonauèná literatura pro mláde�, reportá�ní
román aj.) a nové literární oblasti (napø. fantasy, psychokrimi
apod.), které nejsou zatím pøesnì vymezeny.

Otázkou ov�em je, do jaké míry potom v podobných pøípa-
dech mají obecné nálepky �ánrových variant smysl, pokud ne-
mají výpovìdní hodnotu urèitého kontextu (jako u nás napø.
venkovská realistická próza) nebo pokud nejde o rozli�ování
rùzných mo�ností uvnitø zdánlivì, i kdy� sotva kdy zcela jed-
noznaènì ohranièené literární oblasti (napø. science fiction).
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PØEDVÁLEÈNÁ MODERNA
V �irokých proudech moderny, je� se u nás projevují na sklon-

ku 19. stol. a pozdìji, má pomìrnì samostatné místo skupina
autorù, sdru�ených kolem Almanachu na rok 1914, který pøed-
stavil veøejnosti O. Theer.

Mezi autory Almanachu na rok 1914 patøili zejména J. Èa-
pek, K. Èapek, F. Langer, S. K. Neumann, dále Otokar Fischer
(1883 - 1938, básník, esejista, dramatik, literární historik a pøe-
kladatel, z jeho esejù zejména svazek Du�e a slovo), literární
historik Arne Novák (1880 - 1939, napø. Struèné dìjiny literatu-
ry èeské, My�lenky a spisovatelé, eseje Nosièi pochodní, Duch
a národ aj.). Ujalo se pro nì oznaèení pøedváleèná moderna,
nìkdy také generace Almanachu 1914, aèkoliv výraz �genera-
ce� tu není pøíli� na místì, �lo o autory dosti rùznorodé, spojo-
vané pøedev�ím nesouhlasem se symbolismem a dekadencí.
Tìm z nich, kteøí mìli nejblí�e ke K. Èapkovi, se øíká i  prag-
matická generace. Bratøí Èapkové sami zdùrazòovali, �e ne-
chtìjí zakládat nový -ismus, �e jim jde o co nej�ir�í moderní
koncepci literatury, v èem� byli zajedno hlavnì s F. Langerem,
ale i s S. K. Neumanem.

Pøedváleèná moderna tvoøila jakýsi spojník mezi Èeskou
modernou a Èapkovými pøeklady Guillauma Apollinaira (ve
svazku Francouzská poesie nové doby, jen� pùsobil snad na
v�echny èeské mlad�í básníky po první svìt. válce) i pováleènou
avantgardou. Její význam spoèíval pøedev�ím ve vystoupení
proti stále trvajícímu staromilství, v prosazování volného ver�e
a tvarové uvolnìnosti literatury vùbec.

Jednotliví autoøi Almanachu na rok 1914 mìli ov�em na mno-
ho vìcí nestejné názory a brzy se oddìlilo køídlo èapkovsko-
neumannovské od theerovsko-fischerovského, a také vlastní
tvorba autorù pøedváleèné moderny byla znaènì odli�ná.
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PSEUDONYM
Nepravé jméno autora, tj. pøípad, kdy autor podepí�e své dílo

jiným ne� obèanským jménem. Jde o prastaré právo tvùrce,
respektované i právními normami.

Dùvody mohou být rùzné, napø. ten, �e se k urèitému textu
(psanému napø. z komerèních dùvodù) nehlásí jako ke skuteè-
nì umìlecké èásti své tvorby, nebo �e i dílo umìlecky významné
chce nìjak vyèlenit z ostatních (takto V. Nezval nepodepsal
pùvodì svým jménem 52 hoøkých balad studenta Roberta Da-
vida), nebo �e pod vlastním jménem publikovat nesmí (takto
podepsal napø. K
jménem pøítele V
publikovat, èastý
telé �pùjèovali� jm
pùjèenému jmén

Dost bì�ný je v
pro celou svou tv
vat jeho postoj èi 
nebo podle oblíbe
to nav�tìvovala, 
poèe��ování nìm
lovský), nebo pro
(napø. Otokar Bøe
Antonín Berná�e
jménem Ant. Van
pletl s K. Èapkem

Nìkdy je volba 
od obèanského z
li�e si K. Novák 
nikterak výrazná
dva autoøi, otec 
(A. Sta�ek a I. Ol
pseudonym, je o
jméno A. Berná�
. Poláèek svùj Hostinec U kamenného stolu
. Rady, proto�e jako �id nemohl za okupace
 byl tento pøípad v dobì normalizace, kdy pøá-

éna disidentským autorùm, takovémuto vy-
u se øíká i allonym).
�ak i pøípad, kdy si autor zvolí literární jméno

orbu, proto�e pseudonym má obraznì vyjadøo-
situaci (tak pøijal V. Va�ek jméno Petr Bezruè),
ného místa (K. Svìtlá podle obce, kterou èas-

J. Vrchlický podle øíèky Vrchlice), èasté bývalo
ecky znìjících jmen, napø. Schmillauer - �mi-
to, �e mu prostì obèanské jméno nevyhovuje
zina, vl. jm. Václav Jebavý, K. Toman, obè. jm.
k) nebo chce zabránit zámìnì (J. Mahen, pùv.
èura, K. M. Èapek si pøidal Chod, aby se ne-
).

pseudonymu dùsledkem snahy oddìlit tvorbu
amìstnání, jindy zcela subjektivní, napø. jest-
zmìnil jméno na K. Nový, nebyla to zmìna
. Zajímavým pøípadem jsou v na�í literatuøe
a syn Zemanové, kteøí oba pøijali pseudonym
bracht). Jestli�e autor celo�ivotnì u�ívá jeden
v�em znám témìø výhradnì pod ním, napø.
ek øekne nìco jen odborníkùm. V podobném
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pøípadì umìlec èasto pøijme pseudonym i úøednì jako nové
jméno obèanské, pak o jeho døívìj�ím jménu hovoøíme jako
o pùvodním, ne vlastním, i kdy� hranice nejsou pevnì dané.

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA
V umìlecké literatuøe si témìø nedovedeme pøedstavit prózu,

v ní� by nebyla alespoò do jisté míry pøítomná �psychologie�
(dáváme toto slovo do uvozovek, proto�e je pou�ito pøenese-
nì, jako termín znamená psychologie vìdecký obor) èi ales-
poò psychologizování. Je tomu tak i v ryze dìjových oblastech
konzumní literatury, jako jsou westerny, detektivky apod., na
psychologii, i kdy� vìt�inou úèelovì deformované, staví milostný
román.

Pøedev�ím si v�ak musíme pøipomenout, �e i kdy� spisovatel
není psycholog, právì jeho pohled do lidského nitra je èasto
mimoøádnì vnímavý, a aèkoliv moderní literatura mnohdy
z poznatkù psychologie èerpá (pøedev�ím z vlivù psychoana-
lýzy Sigmunda Freuda, 1859 - 1939, a jeho �ákù), nezøídka je
tomu i tak, �e urèitý psychický typ je i v odborné psychologické
literatuøe nazván podle literární postavy. Platí to zejména u 
mytologie, kde zejména starovìcí øeètí bohové i polobohové
jsou mnohdy jakýmisi zhu�tìnými psychickými typy. Odborná
psychologie ale zná napø. i donkichotský typ (podle Dona Qui-
jota, Miguel de Cervantes 1547 - 1616), donchuanský (podle
postavy Dona Juana, zpracované øadou autorù), faustovský
(podle doktora Fausta, jeho� pøíbìh zpracovala také øada au-
torù, napø. Christopher Marlowe, 1564 - 1593, Doctor Faustus,
nejznámìji ov�em Johann Wolfgang Goethe, 1749 - 1832,
Faust), en�píglovský (podle Tilla Euelenspigla, o nìm� psala
také øada autorù, nejznámìji Charles de Coster, 1827 - 1879,
Pøíhody Thylberta Ulenspiegla), �vejkovský typ aj. Známé je
i pøímo terminologické pojmenování napø. oidipovského kom-
plexu, Elektøina komplexu (podle dramat Sofokla, 496 - 406 pø.
Kr.), komplexu Nany (podle stejnojmenného románu Émila Zoly
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1840 - 1902) aj., a psychologie èasto dokládá nìkteré dílèí rysy
lidské psychiky jejich literárním zobrazením.

Znamená to tedy, �e �psychologizování� spisovatelù nemusí
v�dy jen z poznatkù psychologie jako vìdy tì�it, ale èasto jí
také svým �vhledem� mù�e skýtat podnìty. U� z nìkolika prá-
vì uvedených pøíkladù je ale jistì zøejmé, �e se to vztahuje na
ka�dé dobré literární dílo, zejména epiku a drama, a tím obtí�-
nìj�í je hovoøit o �psychologické próze� jako o  kontextu.

Pøesto v�ak bývá zvykem oznaèovat jako psychologickou tu
oblast prózy, v ní� autor klade do popøedí vlastní umìlecký
�vhled� do povahy postav, jejich pocitù a postojù, do zpùsobù,
jakým ony pro�ívají svìt. Pro psychologickou prózu je tedy
podstatný právì tento zøetel: nositelem významu díla není pouze
dìj èi pøedev�ím dìj, ale autorùv pohled na zpùsob, jakým udá-
losti dìje pro�ívají jeho postavy a jak jednání tìchto postav je
urèeno nikoliv pouze èi dokonce pøedev�ím skuteèností mimo
nì, ale jejich vnitøními psychickými procesy a stavy. V øadì mo-
derních próz je po této stránce dìj významovì dokonce jen
záminkou a pøíli� na nìm nezále�í, nìkdy je pøímo pouze se-
skupením situací, bývá zámìrnì èasovì pøeskupován, znejas-
òován èi jinak potlaèován.

Ve svìtové tvorbì jsou poèátky psychologické prózy kladeny
do tvorby autorù jako Gustave Flaubert (1821 - 1880, napø.
Paní Bovaryová, Citová výchova), Stendhal (vl. jm. Henri Bey-
le, 1783 - 1842, napø. Èervená a èerná), tedy spisovatelù kritic-
kého realismu, kteøí zesíleným dùrazem na nitro postav vpod-
statì zobrazovali nejen, jak se chovají, ale také a hlavnì, proè
se tak chovají (zatímco naturalismus to pozdìji za dùle�ité ne-
pokládal, èlovìk pro nìj byl prostì biologicky dán). Významné
psychologické zøetele jsou shledávány u autorù jako byli Ana-
tole France (1844 - 1924, napø. Historie na�ich dnù, Ostrov
tuèòákù aj.) a Marcel Proust (1871 - 1922, Hledání ztraceného
èasu). Za mimoøádnì výraznou osobnost psychologické prózy
je právem pokládán Fjodor Michajloviè Dostojevskij (1821 -
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1881, napø. Zloèin a trest, Idiot, Bratøi Karamazovi), mimocho-
dem, èasto pøipomínaný v odborné psychologické literatuøe, ale
i Anton Pavloviè Èechov (1860 - 1904, napø. dramata Strýèek
Váòa, Tøi sestry, Vi�òový sad) aj.

Ve 20. stol. se rozpìtí psychologické prózy dále roz�iøuje a je-
nom pøíklady autorù by mohly být takøka nekoneèné, urèitì by
mezi nì patøil napø. Albert Camus (1913 - 1960, napø. Cizinec)
i dal�í autoøi existencialismu, dále zejména v meziváleèné dobì
mnoho autorù ovlivnìných u� zmínìnou psychoanalýzou. Me-
todou tzv. �proudu vìdomí� pracoval napø. James Joyce (1882 -
1941) v románu Odyseus (Ulysses) aj.

U nás se termín psychologická próza u�ívá kromì tohoto �ir-
�ího smyslu i ve smyslu u��ím, a hlavnì èasovì ohranièenìj-
�ím pro autory z pøelomu století a meziváleèných let, jako byli
K. J. Bene�, B. Bene�ová, J. Havlíèek, E. Hostovský, R. Svo-
bodová, È. Jeøábek, ve svých prvých prózách A. M. Tilschová,
M. Majerová a M. Pujmanová, èásteènì J. Mahen (hlavnì
v Nejlep�ím dobrodru�ství) èi J. John, tento výèet ov�em není
úplný z dùvodù zmínìných vý�e.

ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER
1769 - 1820
Tento knìz byl v prvém období èeského národního obrození

zakladatelem tzv. �první novoèeské �koly básnické�. Byl �á-
kem J. Dobrovského (s ním� spolupracoval na èesko-nìmec-
kém slovníku) a je�tì pøed V. Thámem, M. Z. Polákem, J. Kol-
lárem a dal�ími usiloval spolu napø. se �. Hnìvkovským proká-
zat schopnost èe�tiny stát se literárním jazykem.

Vydal v letech 1795 a� 1814 celkem pìt knih, prvé dvì
s názvem Sebrání básní a zpìvù, dal�í tøi s tituly Nové básnì.
Nebyl v�ak jejich jediným autorem, �lo o  almanachy, v nich�
vedle vlastních ver�ù tiskl i poezii svých literárních pøátel (tzv.
puchmajerovcù èi Puchmajerovy básnické �koly). Jeho záslu-
hy o poèátky novoèeské literatury jsou tak hned dvojí. Jednak
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v tom, �e se nebál toho, co mnozí tehdy pokládali za nemo�né,
toti� básnit èesky, jednak v tom, �e o smyslu nìèeho takového
dokázal pøesvìdèit i jiné.

Sebrání básní a zpìvù budeme dnes èíst spí�e jako doklad
onìch �poèátkù poèátku�. Tøeba nám budou pøipadat jako pou-
hé, místy i neumìlé rýmování. Jejich velikost a význam vskut-
ku nespoèívá v básnické obraznosti. Je dána tím, �e se zde
nìkdo odvá�il èinu, bez nìho� bychom mo�ná nemìli Máchùv
Máj, Erbenovu Kytici, Nerudovy Zpìvy páteèní, bez nìho� by-
chom mo�ná nemìli èeskou literaturu vùbec. Nebo� tehdy na
pøelomu 18. a 19. stol. bylo v�e jakoby na vá�kách.

MARIE PUJMANOVÁ
1893 - 1958
Pocházela z bohaté pra�ské rodiny, její man�el byl operní

re�isér a hudební teoretik. Literárnì zaèala tvoøit bìhem první
svìt. války, publikovala v Novinì, Kmenu, Lípì, Èeském slo-
vì, od tøicátých let zejména v levicovém tisku. Její dílo prochá-
zelo vývojem od psychologické prózy navazující na B. Bene-
�ovou k  sociálnímu realismu a k socialistickému realismu. Toto
tøetí autorèino období je spjato hlavnì s jejími knihami po dru-
hé svìt. válce, i kdy� k nìmu bývá poèítán u� román Lidé na
køi�ovatce z poloviny let tøicátých.

Pujmanová debutovala bìhem první svìt. války povídkami
Pod køídly (1917), po nich� brzy vy�ly Povídky z mìstského sadu
a o necelých patnáct let pozdìji román Pacientka doktora He-
gla (1931, zfilmováno). V tìchto knihách autorka plnì uplatnila
svùj kultivovaný literární styl, ale hlavnì schopnost psycholo-
gického pohledu, jen� u� tady v�ak byl zakotven v �ir�ích spo-
leèenských souvislostech. Jako �ena, která sama vyrùstala
v prostøedí tzv. lep�í spoleènosti, jak se tehdy øíkalo, pocítila
na sobì od dìtství, �e tato spoleènost není prostá pøetváøky a
�e èasto zejména mladým lidem omezuje jejich rozlet, osobi-
tost, sny a pøání.
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Vzdor proti prostøedí, z nìho� sama vy�la a který nejpøesvìd-
èivìji, s psychologickou hloubkou zobrazila v románu Pacient-
ka doktora Hegla, vedl autorku k sociální tematice, ale i napø.
k reportá�ím z Ruska Pohled do nové zemì, hlavnì pak
k románu Lidé na køi�ovatce z r. 1934, v nìm� se pokusila za-
chytit støet majitele textilní továrny (celé situování románu bylo
zøetelnì inspirováno znalostí Ba�ových závodù ve Zlínì)
s dìlnictvem, vedeným bývalým uènìm, z nìho� vyrostl typ
revolucionáøe. Tento román byl u autorky jakýmsi zvlá�tním zlo-
mem: Pujmanová, její� nejvìt�í umìlecká síla byla v�dy
v psychologické vnímavosti a lidské pro�itosti, tu náhle napsa-
la knihu s ostrým rozdìlením charakterù na èerné a bílé,
s ideologickým zámìrem patrným od prvých stránek a s oèe-
kávaným vyústìním. Kvality této prózy se tak soustøedily spí�e
na znalost prostøedí a nìkteré okrajové scény, v nich� autorka
zùstala sama sebou.

K psychologické próze se Pujmanová vrátila a� za války no-
velou Pøedtucha (1942), známou i z filmového zpracování, a to
se znaènou pocitovou pøesvìdèivostí. Po válce navázala na
knihu Lidé na køi�ovatce romány Hra s ohnìm, zachycujícím
nástup fa�ismu, a �ivot proti smrti (1948, 1952), prózami, z nich�
zejména poslední se zøetelnì vzdalovala pøirozené povaze
autorèina spisovatelství, jejímu hledaèství v lidském nitru, jaké
projevila vìt�inou své tvorby meziváleèné.

M. Pujmanová je tak v na�í literatuøe pøíkladem autorky, kte-
rá i kdy� chce, nemù�e popøít sama sebe, a pokud to udìlá, na
výsledku jejího psaní se to pozná.

RADA ZHOVADILÝCH ZVIEØAT A PTACTVA K ÈLOVÌKU
pøed r. 1528
Datum nám øíká, kdy tato skladba byla poprvé vyti�tìna, ni-

koliv, kdy pøesnì vznikla. Za jejího autora býval pokládán pl-
zeòský tiskaø Jan Fencl, pravdìpodobnìj�í v�ak je, �e mìla
autorù víc. Alespoò se tak zdá podle rozdílù mezi jejími proza-
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ickými a ver�ovanými úseky, ver�e jsou psány mnohem �ivìji
a s vìt�í vtipností. Celek je rozdìlen do tøí èástí, v prvé radí
lidem savci, v druhé ptáci a ve tøetí hmyz. Èlovìk si ov�em
zøídkakdy chtìl dát radit, i v dobì renesance, kdy tato skladba
byla napsána.

A� chceme èi ne, i pro nás asi zùstane spí�e významnou lite-
rární památkou na dobu, z ní� mnoho památek nemáme, ale
ve které pøesto, jak vidíme právì zde, èe�tina �ila jako literární
jazyk. Jestli�e si v�ak podle vlastního výbìru z Rady tu èi tam
kousek pøeèteme, na �kodu nám to urèitì nebude. Poznáme,
jak mnohé z toho u� dávno neplatí (v�dy� je to skoro pùl tisíci-
letí), ale mnohé kupodivu ano. V nìèem se toti� lidé pøíli� ne-
zmìnili.

KAREL V. RAIS
1859 - 1926
Jakousi drobnou zvlá�tností tohoto autora je ono V. za jmé-

nem Karel. Autor je pou�íval jako souèást svého køestního jména
Karel Veliký (co� se tehdy zkracovalo jako Karel V. na rozdíl
od jiného jména Karel), ale èasem se v�ilo uvádìt jeho jméno
jako Karel Václav. Ani to ale není �patnì, proto�e jménem Vác-
lav byl Rais biømován.

Podstatnìj�í v�ak je, �e tento uèitel ve východních Èechách,
pozdìji øeditel �koly v Praze, patøí k na�im nejznámìj�ím auto-
rùm venkovského realismu. V dobì, kdy u� �il v Praze, pøátelil
se s  J. V. Sládkem, Z. Winterem, I. Herrmannem. Publikovat
prózu zaèal, je�tì kdy� pùsobil na venkovì, psal do �otka,
Humoristických listù, Kvìtù, Osvìty, Zvonu aj.

Jako vesnický kantor poznal v poslední ètvrtinì 19. stol. vý-
chodní Èechy je�tì jako chudý, zapadlý (toto slovo se objevuje
i v názvu jedné jeho knihy) kraj, kde lidé �ili tì�kým �ivotem, od
slunka do slunka pracovali na nepøíli� úrodných polích, moc
zábavy si neu�ili a jejich drobné radosti doprovázely èasto vel-
ké starosti. Rais byl vùèi tomuto �ivotu vnímavý, v�dy� z nìj
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jako syn drobného rolníka sám vze�el. A proto�e z nìj vze�el,
jen výjimeènì jej pøikrá�loval, vìt�inou jej ukazoval i s jeho �pat-
nými stránkami. S touhou po trochu vìt�ím kousku pole za ka�-
dou cenu, se sobectvím, chtivostí, bezohledností. Ale proto�e
z nìj vze�el, vnímal i to, co v nìm ctil: lidské city, lásku, pocti-
vost, dodr�ení daného slova. �ivot na východoèeské vsi mìl
opravdu oba tyto póly, jak kdy a jak u koho nìkterý pøevá�il.

Rais, podobnì jako K. Svìtlá a pozdìji T. Nováková, se sna-
�il oba tyto póly posuzovat spravedlivì a poctivì. Bylo tomu
tak v jeho bohaté povídkové tvorbì (shrnované napø. do knih
Výminkáøi, Horské koøeny, Lopota, Rodièe a dìti, Pùlpáni, Po-
tmìchu�) i v jeho románech.

Z nich nejvýznamnìj�í jsou nepochybnì tøi z let devadesá-
tých: Kalibùv zloèin, Zapadlí vlastenci, Západ (1895, 1894,
1898). V druhém z nich se vrací do dob národního obrození,
prvý pøedstavoval onen tragický, tvrdý pól vesnického �ivota a
patøí k nejlep�ím dílùm na�í vesnické prózy vùbec. Pokud nám
pøipomene Mary�u bratøí Mr�tíkù nebo hry G. Preissové, nebu-
de to náhodou. V Západu hledal Rais spí�e to, co lidi na vsi
spojovalo v jejich údìlu, ale i zde bez vylep�ování a sentimen-
tality. Ta se u nìho objevila snad jen v románu Pantáta Bezou-
�ek (1897), a tady autora postihlo to, co i mnohé jiné spisova-
tele: kniha, v ní� hlub�í pohled k podstatì �ivota nahradil �á-
nrový obrázek, se stala z celého jeho díla snad nejznámìj�í.
Román O ztraceném �evci pøivedl Raise blí�e k zobrazení ná-
rodnostních otázek v místì se smí�eným èesko-nìmeckým
osídlením, a nemù�eme zapomenout na jeho zájem o námìty
z dìjin, jim� vìnoval øadu knih historické prózy zejména ve své
pozdìj�í tvorbì (Po vlasti, Povídky ze starých hradù aj.).

Mnohé z nich (hlavnì soubory povìstí a pohádek, napø. Nová
sbírka slovanských pohádek, Listy z èeské kroniky, Z na�í kro-
niky aj.) byly urèeny dìtem, stejnì jako èetné svazky básnické
(První kvìty, Dárek malièkým, Èeský ráj, Doma aj., ver�e psal
výhradnì pro malé ètenáøe) a povídkové, K. V. Rais je vedle J.
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V. Sládka jednou z pøedních osobností na�í literatury pro dìti
v 19. stol.

RAKOVNICKÁ VÁNOÈNÍ HRA
2. pol. 17. stol.
Je�tì v 17. stol. vznikala vedle prozaických celá øada ver�o-

vaných her, pøevá�nì na nábo�enské námìty a èasto, jako prá-
vì tato, v jezuitských kolejích, tj. �kolách, proto se jim také nì-
kdy øíká �kolské hry. Zpoèátku byly �kolské hry latinské, od
pol. 17. stol. se v�ak objevují hry v èe�tinì, co� umo�òuje je-
jich �ir�í vliv na veøejnost.

Tyto �hry� si nemù�eme pøedstavit jako divadlo v dne�ním poje-
tí. Vìt�inou byly pøíle�itostným jevi�tním zpracováním známé lát-
ky spojené s nìjakými církevními svátky (èasté byly napø. vánoè-
ní hry, velikonoèní pa�ijové hry apod.), a mìly je svým zpùsobem
pøiblí�it lidovému divákovi víc ne� kázání v kostele. Musíme si
toti� uvìdomit, �e tehdy vìt�ina lidí je�tì neumìla èíst a psát, a
takovéto hry byly pøesvìdèivým zpùsobem, jak na nì zapùsobit.
Proto�e byly urèeny skuteènì �prostému� obecenstvu, pøizpùso-
bovaly se mu i výrazovými prostøedky, jednoduchým, ale jadrným
jazykem, nezøídka i vtipem a tro�ku obhroublostí, jakýmsi �ze-
svìt�tìním� nábo�enské látky. Zrovna u jezuitù nás to mù�e pøe-
kvapit, máme o nich mo�ná jinou pøedstavu, ale dobøe si uvìdo-
movali dosah podobných pøedstavení a na rozdíl od nìkterých
jiných øádù se vìnovali �íøení víry mezi lid pøímo programovì.

Rakovnická vánoèní hra je lidová nejen výrazovì, ale i cítìním,
a to u� je dost osobité. Zároveò je z dochovaných �kolských
her této doby pozoruhodná svým vyzrálým umìleckým proje-
vem, co� nebylo v�dy obvyklé, proto�e èasto pøíle�itostné hry
psali i pøíle�itostní autoøi, kteøí perem pøíli� nevládli. To v�e z ní
vytváøí jednu z nejvýznamnìj�ích ver�ovaných památek této
doby a zároveò dílo, schopné svou atmosférou oslovit
i dne�ního ètenáøe, pokud si dovede sám sebe pøedstavit
v hledi�ti mezi svými pøedky.
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REALISMUS
�iroké oznaèení pro takovou literaturu, která se látkovì obra-

cí ke skuteènosti, k reálnému �ivotu lidí v reálném prostøedí, a
která zpracovává svou látku zpùsobem, jen� odpovídá nebo
mohl by odpovídat reálné situaci.

Obecný základ realismu vyjádøil u� Aristoteles (383 èi 384 -
321 èi 322 pø. Kr.) svou my�lenkou o umìní jako �napodobe-
ní� skuteènosti, a sám výraz realismus znamená více ménì
pøedev�ím v tomto smyslu �reálnou pravdìpodobnost� èi �mo�-
nost�. Nevyluèuje proto umìleckou pøedstavivost a fikci, ne-
bo� ètenáøi je jasné, �e i ve velmi dùslednì realistickém zob-
razení je pøítomný autorský výmysl, �e nejde o popis skuteè-
ných postav, skuteèných dìjù atd. Realistické postupy jsou
tedy dány pøedev�ím látkou a pøístupem k ní, snahou co nej-
objektivnìji zachytit ty stránky skuteènosti, které existují i mimo
samotné literární dílo, které jsou pro skuteènost pøíznaèné a
více nebo ménì urèují její celkový ráz, povahu, spoleèenské
èi meziosobní vztahy v ní, sociální dìní atd., a které dílo zá-
stupnì zobrazuje.

V této obecnosti je nicménì sám pojem realismus dosti neur-
èitý. Prvky realismu musí být nutnì v ka�dé epice, prozaické
i básnické, dokonce i ve vylo�enì nerealistických pøíbìzích my-
tologických nebo ve science fiction, a ani nejdùslednìj�í realis-
tický autor se nevyhne prvkùm nereálným. Èasto se proto rea-
lismus charakterizuje jako vìdomé úsilí o poznání pravdy rea-
lity, i to je v�ak slo�itìj�í: Arbesovo romaneto nebylo realistic-
kou prózou, pøitom v�ak k pravdì reality znaènì poukazovalo,
obraznì to dìlají mnohé fantazijní romány apod., zatímco so-
cialistický realismus mìl poznání pravdy reality pøímo
v programu, ale velice èasto ji zkresloval.

Proto je termín �realismus� pøedmìtem dost protichùdných
výkladù. Pro ètenáøe je asi nejprost�í hledisko realismu hledis-
ko �hodnovìrnosti�: víme sice, �e tento pøíbìh se takto nestal,
�e je dílem autorovým, ale cítíme, �e se tak stát mohl a �e se
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v nìm objevuje to, co se v samotné skuteènosti dìje nebo dìlo,
pøípadnì mohlo by se dít.

Pro vymezení urèitého literárního kontextu je tedy nezbytné
pojem realismus pøesnìji ohranièit. Takovým ohranièením je
napø. kritický realismus, sociální realismus, socialistický realis-
mus, u nás venkovský realismus apod.

Realismus první pol. 20. stol. se èasto urèuje kontextem ná-
rodní literatury, hovoøí se o nìmeckém realismu (napø. Tho-
mas Mann, 1875 - 1955, Buddenbrookovi, Kouzelný vrch, aj.;
Heinrich Mann, 1871 - 1950, Poddaný, Mládí krále Jindøicha
IV. aj.; Erich Maria Remarque, 1898 - 1970, napø. Na západní
frontì klid, Vítìzný oblouk, Tøi kamarádi, Nebe nezná vyvole-
ných aj.; Arnold Zweig, 1887 - 1968, cyklus Velká válka bílých
mu�ù, jeho� èástí je napø. Spor o ser�anta Grí�u; Lion
Feuchtwanger, 1884 - 1958, trilogie Èekárna s èástmi Úspìch,
Oppermannovi, Vyhnanství, romány Zaslíbená zemì, Li�ky na
vinici, O�klivá vévodkynì, øada �ivotopisných próz),
o francouzském realismu (Romain Rolland, 1866 - 1944, Jan
Kry�tof, Okouzlená du�e aj.; Henri Barbusse, 1873 - 1935,
Oheò; Louis Aragon, 1897 - 1982, který byl pùv. surrealistický
básník, pozdìji autor realistických románù Paøí�ský venkovan,
Skuteèný svìt, Basilejské zvony aj.; André Gide, 1869 - 1951,
Penìzokazi), o ruském realismu (napø. Fjodor Michajloviè Do-
stojevskij, 1821 - 1881, napø. Zloèin a trest, Idiot, Bratøi Kara-
mazovi; Anton Pavloviè Èechov, 1860 - 1904, napø. dramata
Strýèek Váòa, Tøi sestry, Vi�òový sad; Maxim Gorkij, vl. jm.
Alexej Pe�kov, 1868 - 1936, Makar Èudra, Dívka a Smrt, Foma
Gordìjev, Tøi, Matka aj., dramata Mì��áci, Na dnì aj., autobio-
grafie Moje univerzity), americkém realismu (napø. Theodor
Dreiser, 1871 - 1945, Americká tragédie; Sinclair Lewis, 1885 -
1951, Babbitt, Továrník Dodsworth, Vzduch zdarma aj.; Upton
Sinclair, 1878 - 1968, Jatky, Petrolej, Boston; John Dos Pas-
sos, 1896 - 1970, trilogie USA; William Faulker, 1897 - 1962,
Kdy� jsem umírala, Absolone, Absolone, Divoké palmy a ro-
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mány z let padesátých Mìsto, Sídlo, Báj; Ernst Hemingway,
1899 - 1961, povídkové sbírky Za na�ich èasù, Vítìz nebere
nic, romány I slunce vychází, Zelené pahorky africké, Komu
zvoní hrana aj., z pozdìj�í doby novela Staøec a moøe; John
Steinbeck, 1902 -1968, Pláò Tortilla,Hrozny hnìvu, Na východ
od ráje aj.) apod.

Kdo èetl nìkolik knih právì uvedených autorù, cítí sám, jak tu
výraz �realismus� (èasto se zcela pøekrývající s  kritickým rea-
lismem) vyjadøuje spí�e rámcový pøístup ke skuteènosti se znaè-
nými rozdíly významového i výrazového pojetí (staèí srovnat si
napø. dvojice T. Mann a E. M. Remarque, R. Rolland a H. Bar-
busse, F. M. Dostojevskij a M. Gorkij, S. Lewis a J. Dos Pas-
sos, W. Faulkner a E. Hemingway) a nikoliv nìjakou vskutku
sjednocující umìleckou �kolu.

VÁCLAV RENÈ
1911 - 1973
Vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, pùsobil jako

nakl. redaktor v Novinì, po r. 1945 jako dramaturg v Olomouci,
divadelní re�isér a lektor v Brnì, pak znovu v Olomouci. Byl
dùsledným vyznavaèem èeského ruralismu a katolického smì-
ru. Jeho poezie má blízko k tvorbì J. Zahradníèka. Poèátkem
padesátých let byl jako øada dal�ích ruralistù ve vykonstruova-
ném procesu odsouzen a uvìznìn (od r. 1951 do r. 1962, kdy
byl také rehabilitován), po propu�tìní z vìzení pùsobil opìt
v Olomouci. V meziváleèných a váleèných letech psal hlavnì
do Akordu, Rozhledù, Kvartu, Øádu, Obnovy aj., èetné jsou
jeho pøeklady, napsal i nìkolik divadelních her a dramatizací.

Renèova poezie, aèkoliv vznikala pøevá�nì ve tøicátých le-
tech, v dobì hledání netradièních tvárných postupù, není po
této stránce zamìøena pøíli� novátorsky. Autor neusiloval o to,
aby ètenáøe výrazovì pøekvapil. V návaznosti na O. Bøezinu
mu �lo více o zduchovnìní básnì, o její vnitøní poselství. U�
v jeho debutu Jitøení (1933) je toto poselství výraznì nábo�en-
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sky zamìøeno, a tak je tomu i v dal�ích sbírkách, napø. Studán-
ky (1935), Sedmihradská zem (1937), Vinný list (1938). Zvlá��
pøíznaèné jsou pro nìho Trojzpìvy (1940), kde se zdùraznìná
nábo�enská víra propojuje s vyjádøením lásky k rodné zemi.
Køes�anství a domov se tu básníkovi spojoval v jednotu (u ka-
tolických a ruralistických autorù dosti èastou), která je tím, jak
sahá a� daleko k pøedkùm, tou nejbezpeènìj�í oporou.

Zamìøení na duchovní vyznání v�ak neznamená podcenìní
formální podoby básnì, u Renèe v�dy vytøíbené, dokonale vy-
budované, v ní� ka�dý obraz je volen s velkým rozmyslem.
Dokonce bylo ve ètyøicátých letech nìkolikrát øeèeno, �e
s rozmyslem a� pøíli�ným. Jeho ver�e jsou tvarovì dokonalé,
ale mo�ná ponìkud chladné, jako by v nich nìkdy chybìla bez-
prostøednost pro�itku, pøíznaèná napø. pro J. Zahradníèka. Ve
svých dramatech ze ètyøicátých let (napø. Marnotratný syn, 1942;
Císaøùv mim, 1944) snad sám poci�oval potøebu jisté �vzpru-
hy�. V prvém pøípadì ji nalézal v tom, �e se opíral o projev i látky
nìkterých støedovìkých her (napø. Mastièkáøe) a dosahoval tak
barvitého, �ivého dìje.

Renè patøí k autorùm, které ideové �katulkování na�í literatu-
ry po r. 1948 a politické tlaky doby takøka vytlaèily nejen
z vydavatelské èinnosti, ale i z obecného povìdomí. Obtí�nì
se do nìj vracel knihou Skøivánèí vì� (1970, zahrnuje pøevá�-
nì básnì z vìzení) a tvorbou let �edesátých a dal�ích, z ní�
nìkteré sbírky vy�ly a� posmrtnì (napø. Setkání s Minotaurem,
1969; Pra�ská legenda, 1974; Sluncem odìná, 1979).

RENESANCE
Pøedstavuje ve l4. a� 16. stol. (s pøesahy obìma smìry) �iroký

proud nejen zmìn evropského my�lení v oblasti umìní, vìdy, ar-
chitektury apod., ale v pravém slova smyslu zmìn civilizaèních.

Východiskem renesance (novì psáno i renezance) byl hu-
manismus, který je její souèástí a vlastnì ji celou uvedl do
pohybu. Renesance pak znamenala zásadní obrat od støedo-
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vìkého �ivotního zpùsobu, a to po v�ech stránkách. Zámoø-
ské objevy (vrcholící Kolumbovým objevením Ameriky r. 1492),
astronomické poznatky, s nimi� pøicházeli Mikulá� Koperník
(1473 - 1543), Giordano Bruno (1548 - 1600), Galileo Galilei
(1564 - 1642), Tycho de Brahe (1546 - 1601) a Johannes
Kepler (1571 - 1630), vynálezy Leonarda da Vinci (1452 -
1519) aj., to v�e otevíralo lidstvu nové prostory. Významné
byly i skuteènosti spoleèenské: støedovìký rytíø, hrdina dvor-
ských eposù, se stával rychle minulostí, �lechta pøestavovala
své gotické hrady na panská sídla nebo se zdr�ovala u dvora,
rozvíjí se trh, dová�í se zbo�í ze zámoøí, vzniká bankovnictví,
je vynalezen knihtisk, jsou budovány prvé manufaktury, pøed-
chùdkynì továren, atd. atd.

Vedle objevù, spoleèenských zmìn a umìní humanismu do-
stává renesance dal�í významný podnìt v nových my�lenko-
vých proudech, které kladly do popøedí tzv. pøírodní filozofii,
vymaòující se ze støedovìkých omezení, napø. Mikulá� Kusán-
ský (Nicolaus Cusanus, 1401-1464), a samozøejmì
v nábo�enské reformaci, tj. ve snaze �opravit� køes�anskou cír-
kev, kterou projevil u� anglický kazatel Viclef (John Wycliffe,
mezi 1320 a 1330 - 1384, O království bo�ím). První význam-
nou osobností reformace byl bezpochyby J. Hus, co do úspì�-
nosti je v�ak nejvíce spojována s Martinem Lutherem (1483 -
1546) a Janem Kalvínem (1509 - 1564), jejich� pùsobení vyús-
tilo k rozpadu do té doby jednotné �øímské� církve a ve vytvoøe-
ní církví protestantských. Reformace ale otøásla nemìnnými
pravdami nábo�enskými stejnì, jako astronomie po staletí ne-
mìnnými pøedstavami kosmickými.

Celkové zmìny pøirozenì zasáhly i do sféry umìní, èi pøes-
nìji, umìní se na nich významnì podílelo. Znaènou roli mìlo
renesanèní malíøství i sochaøství (v Itálii Giotto, Boticelli, Leo-
nardo, Rafael, Tizian, Tintoretto, Michelangelo, Donatello aj.;
v Holandsku napø. Hieronymus Bosch a Pieter Brueghel) a ar-
chitektura. V literatuøe znamenala renesance výrazný posun
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od poezie k próze, èetné ver�ované skladby støedovìku byly
nyní prozaicky pøevyprávìny èi zcela volnì zpracovány nebo
byly pou�ity v próze jen jejich motivy. Rodil se román èi novela
a povídka v dne�ním slova smyslu, ètenáøsky byly oblíbeny
rytíøské romány, napø. Amadís Waleský, který èásteènì pøevy-
právìl a jeho� závìreèný ètvrtý díl napsal �panìl Ordones de
Montalvo (zemø. asi 1505), ve vìt�í míøe vznikaly cestopisy,
filozofická a utopická pojednání apod. Øadu významných au-
torù poèátkù renesance viz humanismus, ve svìtovém mìøítku
je urèitì tøeba pøipomenout dal�í.

Ve Francii to byl pøedev�ím prozaik Francois Rabelais (asi
1494 - 1553, román Gargantua a Pantagruel, který jako by byl
pøedchùdcem dne�ních fantasy), Pierre de Ronsard (1524 -
1585, Sonety Helenì, Lásky, Ódy), Michel de Montaigne (1533
- 1592, Eseje, 3 svazky), v Portugalsku Luís de Camoes (1524
èi 1525 - 1580, Lusovci), ve �panìlsku Miguel de Cervantes
(1547 - 1616, Dùmyslný rytíø Don Quijote de la Mancha). Znaè-
nì se v renesanci rozmohla literatura filozofická, zejména
v dílech Holanïana Erasma Rotterdamského (1466 - 1536,
Rozprava o svobodì vùle, Chvála bláznovství), ale i utopické
pøedstavy o lep�ím uspoøádání svìta (Anglièan Thomas More,
1478 - 1535 Utopie, Ital Tomasso Campanella, 1568 - 1639,
Sluneèní stát) èi zcela praktické pøedstavy o uplatòování moci
(Ital Niccolo Machiaveli, 1469 - 1527, Vladaø).

Renesance znamená mj. i rozmach divadla, vlastnì vytváøí
nový typ dramatu, co� je nám jistì jasné ve spojení se jménem
nepøekonatelného anglického dramatika té doby: William
Shakespeare (1564 - 1616, Hamlet, Romeo a Julie, Othello,
Král Lear, Sen noci svatojánské, Komedie plná omylù, Mnoho
povyku pro nic, Zkrocení zlé �eny, Jindøich VI., Richard III. a
mnoho dal�ích her), k nìmu� bychom mìli pøipojit je�tì jedno
jméno anglické, Christopher Marlowe (1564 - 1593, Doctor
Faustus), a jedno �panìlské, Lope de Vega (1562 - 1635, Fuen-
te Ovejuna).
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Èeská renesance pro�ívala svùj �zlatý vìk� za doby Rudolfa
II. Nejen proto, �e císaø kolem sebe shromá�dil øadu renesanè-
ních umìlcù, astronomù, vìdcù atd., �e vzniklo mnoho rene-
sanèních staveb jak na Pra�ském hradì, tak v Praze vùbec
(ital�tí stavitelé, zedníci apod. tvoøili znaèný podíl obyvatel
mìsta) a na venkovì, ale i proto, �e se i u nás rozvíjela rene-
sanèní literatura. Pøevá�nì byla psána latinsky ( humanismus),
výjimku tvoøí napø. tvorba �imona Lomnického z Budèe (1552
- 1623), a to jednak jeho nábo�enské Písnì nové, dále ver�o-
vaná dramata Triumf, Marie a nav�tívení hrobu Krista Pána a
celkem deset prozaických skladeb, mezi nimi� je nejproslulej�í
Kupidova støela. Ale zajímavé jsou i èesky psané renesanèní
cestopisy, napø. Kry�tofa Haranta z Pol�ic a Bezdru�ic, Václa-
va Vratislava z Mitrovic, je�tì døíve Václava �a�ka z Bíøkova,
Martina Kabátníka, Oldøicha Prefáta z Vlkanova.

Z pøedrudolfinské doby pochází i Kronika èeská, kterou na-
psal Václav Hájek z Liboèan, a zejména dílo významného èes-
kého renesanèního myslitele, biskupa jednoty bratrské, zastán-
ce �iroké vzdìlanosti Jana Blahoslava (Filipika proti misomu-
sùm, Gramatika èeská 1571). Na poèátku Rudolfovy vlády pak
zaèala vycházet v Kralicích na Moravì Biblí èeská (Bible kra-
lická, Kralická bible, 1579 a� 1593, v �esti svazcích, proto se jí
øíkalo ��estidílka�), která je dílem vzdìlaných pøekladatelù jed-
noty bratrské, Nový zákon pøelo�il sám J. Blahoslav. Naopak
u� po bitvì na Bílé Hoøe napsal Mikulá� Daèický z Heslova své
Pamìti a zejména s touto pobìlohorskou dobou je spojeno dílo
velkého èeského filozofa a pedagoga J. A. Komenského.

V renesanci se ov�em doèkalo �ir�ího uplatnìní i mnoho dìl
støedovìké literatury , které knihtisk pøiblí�il �ir�ímu publiku
v nových pøekladech èi pøevyprávìních. U nás to platilo napø.
o  Kronice trojánské, Milionu (Marco Polo, asi 1254 - 1324) a
Cestách pana Johna Mandevilla (od neznámého autora asi z r.
1357, tzv. Mandevillùv cestopis), v�eobecnì pak o  rytíøském
románu a povídce, pastýøském románu, pikareskním románu,
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lidovou zábavu skýtaly dále mysteria, mirákly, masopustní hry
apod.

BOHUSLAV REYNEK
1892 - 1971
Po studiích reálky �il ve Francii, kde se i o�enil, vìt�inou v�ak

potom a� do své smrti v malé vsi Petrov u Havlíèkova Brodu
na Èeskomoravské vysoèinì, osamìle a mimo hlavní literární
proudy, nav�tìvován jen svými pøáteli. Jeho poezie katolické-
ho smìru se pohybovala v prostoru køes�anského my�lení a
pøírodní lyriky.

Nebyl to v�ak prostor úzký. B. Reynek, pouèený francouz-
ským katolickým básnictvím, dosahoval a� mystické hloubky a
pro�ité, opravdové duchovnosti. Znaèný vliv na nìho mìl ex-
presionismus, pøíznaèný je pro Reynka zpùsob, jím� zacházel
s jazykem a zejména obrazností. Ta je v ka�dé jeho básni a
svým zpùsobem v celém díle jakoby propojena v jeden celek.
Reynek byl básníkem neokázalým, nestavícím se na odiv, hle-
dal smysl poezie kolem sebe, v prosté skuteènosti nejbli��ího
okolí, ale také v námìtech biblických èi jinak nábo�ensky zalo-
�ených.

Ve dvacátých letech napsal øadu sbírek. Prvotinou byla kní�-
ka �íznì (1921), po ní� následovaly básnì v próze Rybí �upi-
ny a Had na snìhu (1922, 1924), a opìt sbírky ver�ù Smutek
zemì, Rty a zuby (1924 a 1925). S více ne� desetiletou pøe-
stávkou vychází Setba samot (1936), po ní Pieta (1940). Mo�-
ná �e to byl více ménì �ivot stranou kulturního dìní, co vedlo
Reynka k procítìnému, pøemý�livému soustøedìní a k obrazu
krajiny a pøírody, za nimi� v�ak v�dy vyvstávaly základní otáz-
ky nábo�enského cítìní svìta.

Básníkova pováleèná tvorba (napø. Sníh na zápra�í, Podzim-
ní motýli, Mráz v oknì) vy�la a� r. 1969, padesátá léta nebyla
z pochopitelných dùvodù tomuto autorovi pøíznivá. Poslední
sbírka Odlet vla��ovek byla vydána posmrtnì nejprve
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v zahranièí (1980). Samostatnou, av�ak dùle�itou oblastí jeho
tvorby jsou èetné pøeklady, zejména z francouz�tiny, napø. Paula
Valéryho (1871 - 1945, Kouzla aj.).

Pokud budeme èíst Reynkovy ver�e (jejich soubor Básnické
dílo u nás vy�el v letech 1985 a� 1889), mìli bychom si pøed-
sevzat, �e tak budeme dìlat v klidu, soustøedìní a s velkou
pozorností k jeho obrazu a my�lence, zároveò s velkým ote-
vøením sebe sama básníkovu poselství. Jen tak pocítíme, co
tento samotáøský lyrik v na�í poezii znamenal.

JAN ROKYCANA
asi 1397 - 1471
Husitský knìz, po pøijetí basilejských kompaktát se stal pra�-

ským arcibiskupem, v tomto nesmírnì dùle�itém církevním úøa-
du v�ak nebyl nikdy schválen pape�em. Patøil k umírnìnìj�í
stranì podobojí, za krále Jiøího z Podìbrad se sna�il v�echny
vyznavaèe kalicha spojit, proto vystupoval proti jednotì bratr-
ské, která se mu svým dùsledným zastáváním zásad P. Chel-
èického zdála nepøijatelná.

Významná byla jeho kázání v Týnském chrámu, z nich� se
mnohá dochovala. Tvoøí Postilu nedìlní a sváteèní, jednu
z nejvýznamnìj�ích postil na sklonku husitství. Rokycana psal
i latinské traktáty a èesky napø. Výklad na evangelium sv. Jana.
Postila má v�ak z jeho spisù jako doklad doby význam rozho-
dující.

ROMANCE
Ve 14. a 15. stol. �panìlská píseò s pevnì stanovenou formou

ve ètyøver�ových strofách, pøedná�ená za hudebního doprovo-
du, námìtovì èerpající z hrdinských eposù o Cidovi. Pozdìji od
16. stol. jakákoliv lyrickoepická báseò radostného, spí�e zábav-
ného, potì�ujícího rázu, pøíjemná a milá, obvykle s milostnou
tematikou. V tomto smyslu pøe�lo slovo romance i do obecného
jazyka (napø. pro�ili spolu �romanci� u moøe apod.).
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Nìkdej�í �panìlská forma romance pøestala být postupnì
závazná, v�dy v�ak �lo o lyrickoepickou poezii, pøenesenì je
v nìkterých pøípadech tento výraz u�it v názvu prózy (F. Hru-
bín, Romance pro køídlovku). Ve své sbírce Balady a romance
Jan Neruda osobitým zpùsobem nìkteré balady nazývá roman-
cemi a opaènì, jako by tím chtìl naznaèit, �e radostnost ro-
mance a smutek, vyjadøovaný baladou, jsou dvìma stránkami
tého� �ivota.

ROMANETO
Výraz, který vymyslel J. Neruda pro nìkteré Arbesovy prózy.

Arbesovo romaneto (døíve psáno romanetto) bylo skuteènì ori-
ginálním typem fantaskní literatury, jen� mìl tehdy ve svìtové
literatuøe obdobu snad jen v nìkterých povídkách, které psal
E. A. Poe (1809 - 1849).

Základní znaky romaneta v�ak jsou jiné a vyplývají z postupu
pøíbìhu, který je v�dy zahájen jako nevysvìtlitelné tajemství,
v dal�ím prùbìhu dìje toto tajemství sílí, pùsobí, ale zároveò
jsou èinìny pokusy nìjak je odhalit. Tyto pokusy se míjejí
s úèinkem, dokud není nalezeno øe�ení zcela nefantastické,
vìcné a rozumové. V romanetu se tak støetávají dvì slo�ky
lidského my�lení: magická (= tajuplná) a racionální (= rozumo-
vá), v èem� spoèívá jeho naprostá mimoøádnost v tehdej�í lite-
ratuøe a zároveò projev autorova smyslu pro vnitøní svár lidské
psychiky, ve které se sklon k magické fantazii a rozumovému
my�lení projevují èasto proti sobì i soubì�nì. V na�í literatuøe
na Arbesovo romaneto navazoval napø. J. Weiss aj.

Dodejme k tomu, �e i èást dne�ní science fiction a fantasy
postupuje obdobným zpùsobem, èást v�ak právì opaènì: co
se zpoèátku zdá rozumovì vysvìtlitelné (napø. selhání moder-
ní techniky apod.), je pak pøiøèeno tajemným silám èi bytos-
tem, mimozem��anùm, pravìké kletbì apod.
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ROMANTISMUS
Navázal na konci 18. stol. a v první pol. 19. stol. na preroman-

tismus jako protipól klasicismu, usilujícího o co nejvìt�í dokona-
lost, uspoøádanost, pevná pravidla. Av�ak jestli�e je nìco pevné
a uspoøádané, je to také nemìnné, a právì to se romantikùm
nelíbilo. Hned ze dvou dùvodù. Pevný øád umìní i spoleènosti
se jim zdál svazující touhu jedince po svobodì, vlastním rozho-
dování i vzpouøe, a navíc, pevný øád omezoval pøedstavivost,
vyluèoval cokoliv mimoøádného, nezvyklého, osobitého.

Romantismus se tak zrodil jednak jako spoleèenský protest
proti ustálenému poøádku, jednak jako vzpoura jednotlivce, jen�
si chtìl �ít po svém, jednotlivce, který pro�ívá a� kruté, muèivé
napìtí mezi sebou a skuteèností, onen pocit �rozervance�, pøi-
pomínaný u nás u Máchy. Obì tato hlediska se ov�em prolína-
jí, jako se prolínala u� v hnutí �Sturm und Drang� (Bouøe a vzdor)
preromantismu, jako se pozdìji projevovala v literárním anar-
chismu na�ich buøièù aj.

Základní romantické støetnutí jedince a svìta tak na sebe bralo
pøedev�ím podobu nesouhlasu se svìtem, a tento nesouhlas
byl projevován i navenek. Pro romantické básníky bylo pøíznaè-
né zdùraznìní vlastní výluènosti, neobvyklosti (napø. v Èechách
mìl mladý Mácha bílý plá�� s èervenou pod�ívkou, co� bylo
krajnì nezvyklé), ale i zdùraznìní touhy po dobrodru�nosti a
pozoruhodných zá�itcích. Ostatnì samo slovo �romantismus�
vzniklo z francouzského romantique = jako v románu, a román
byl tehdy pøedev�ím sledem napínavých a vzru�ujících pøíhod.
Romantici pak tyto pøíhody èasto tou�ili za�ívat sami, napø. G.
G. Byron se vydal a� do Øecka bojovat proti Turkùm, W. Scott
o hrdinských bojích alespoò psal romány. Celkovì pak roman-
tici milovali v�e tajemné, zapovìzené èi neznámé, v jejich tvor-
bì se èasto objevují obrazy noci, hrùz, hradních zøícenin, mì-
síèního svitu, pøí�eøí atd. atd.

Zjitøelá fantazie patøila k romantismu, romantismus v�ak ne-
mù�eme omezit pouze na tyto osobní sklony jeho autorù. Tak
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èi onak odrá�el u� zmínìný pocit zklamání ze svìta plného
rozporù a nespokojenosti s ním. Romantická poezie øíkala svým
ètenáøùm, �e svìt zdaleka není natolik øízen pevným øádem,
jak se sna�í pøedstírat, a �e je v nìm v�dy pøítomno i nìco, co
se ka�dému øádu vymyká. V tom pøirozenì na romantismus
pøímo èi nepøímo navazovalo a stále navazuje mnoho autorù,
kteøí se nespokojují s tím, jak se vìci zdají na prvý pohled.

Za jednoho z prvých romantikù je pokládán nìmecký básník
Novalis (vl. jm. Friedrich L. Hardenberg, 1772 - 1801, napø.
Hymny noci), kolem nìho� se sdru�ilo více autorù, hledajících
svùj ideál ve støedovìku. Byla to tzv. skupina �modrého kvìtu�,
co� je motiv z Novalisova románu Heinrich von Ofterdingen
(román je i pøekládán jako Modrý kvìt) a znamená cosi sice
nedosa�itelného, ale tou�eného ve svìtì lidského nepochope-
ní. Návrat k minulosti èi jakýsi únik do exotického prostøedí byl
pøíznaèný také pro dal�í nìmecké romantiky, obracející se èasto
i k lidové slovesnosti, mezi nimi� vynikli Friedrich Schlegel (1772
- 1829), Ludwig A. Arnim (1781 - 1831, sborník lid. písní Chlap-
cùv kouzelný roh), bratøi Grimmové (Jacob, 1785 - 1863, Wil-
helm, 1786 - 1859, Pohádky), pozdìji zejména E. T. A. Hoff-
mann (1776 - 1822, napø. Ïáblovy elixíry, Noèní pøíbìhy, aj.,
psal i pohádky). Zcela svébytným autorem byl mezi ostatními
Nìmci Heinrich Heine (1797 - 1856), napø. Kniha písní, Nové
básnì, epos Atta Troll, pøijímající romantický zájem o pøírodu,
lidovou poezii apod., ale vymykající se z jednoduchého zaøa-
zení dobovì revoltujícím charakterem své tvorby, pùsobící u nás
na J. Nerudu.

Jádro vlivu romantismu na evropskou literaturu té doby i dal�í
vývoj je ale v Anglii. Byli to pøedev�ím George Gordon Byron
(1788 - 1824, napø. Korzár, Childe Haroldova pou�) a jeho pøí-
tel Percy Shelley (1792 - 1822, Královna Mab, Vzpoura islámu,
drama Odpoutaný Prométheus aj., èetná je jeho milostná lyri-
ka) a ponìkud mlad�í John Keats (l795 - 1821, napø. mytolo-
gický epos Hyperion), kdo vytvoøili vyhranìnou pøedstavu ro-
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mantického básníka a romantické revolty. U� pøed nimi psal
v�ak romantickou poezii William Wordsworth (1770 - 1850,
Lyrické balady, Preludium), romantickou prózu soubì�nì s nimi
Walter Scott (1771 - 1832, napø. historické romány Ivanhoe,
Povìst o Montrosovi, Rob Roy aj.), pùsobící i na historickou
beletrii pozdìj�í. V poezii se Byronova Childe Haroldova pou�
se stala jakousi �biblí� romantismu, ovlivòující celou Evropu.

Napø. v Polsku se k romantismu hlásil Adam Mickiewicz (1798 -
1855, Konrád Wallenrod, Pan Tadeá� aj.), v Rusku Michail Jurje-
viè Lermontov (1814 - 1841, Démon, ver�ované drama Ma�kará-
da, v próze Hrdina na�í doby), v Americe je za romantického au-
tora pova�ován oprávnìnì Edgar Allan Poe (1809 - 1849), proza-
ik fantaskních, èasto hororovitých povídek (napø. Jáma a kyvadlo,
Vra�da v ulici Morgue aj.), pokládaných za jedny z prvních detek-
tivek a za poèátky science fiction, dále napø. básník Henry Longfel-
low (1807 - 1882), autor proslulé Písnì o Hiawathovi, kterou do
èe�tiny pøelo�il J. V. Sládek, a básník a esejista Ralph Emerson
(1803 - 1882, Básnì, 1. máj a jiné básnì).

Francie, která jinak stála v�dy v popøedí nových literárních
proudù, byla v poèátcích romantismu je�tì dost ovládaná kla-
sicismem. Romantické prvky vzpoury najdeme u autorù jako
byl Francois R. Chateaubriand (1768 - 1848, René, Atala, dru-
hé z obou dìl pøelo�il do èe�tiny jako první J. Jungmann) a
Alphonse Lamartine (1790 - 1869, v poezii napø. Meditace,
v próze Fraziella-Rafael). Vrcholným pøedstavitelem, který by
sám postaèil, aby francouzský romantismus nemohl být nikdy
pominut, byl Victor Hugo (1802 - 1885, v poezii tøísvazkovým
cyklem Legenda vìkù, v próze romány Chrám Matky Bo�í
v Paøí�i, Mu�, který se smìje, Ubo�áci, ve star�ích pøekladech
Bídníci). Z dal�ích francouzských romantikù je nepøehlédnu-
telný Alfred Musset (1810 - 1857, napø. dramata S láskou ne-
jsou �ádné �erty, �panìlská stìna, zejména ale román Zpo-
vìï dítìte svého vìku), u øady dal�ích se romantické rysy pøe-
krývaly rozvojem �balzakovského� kritického realismu.
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U nás se pøirozenì romantismus nejvýraznìji projevil osob-
ností K. H. Máchy, èeského �rozervance� byronovského stylu a
básníka, který jako prvý pochopil jak smysl romantické revolty,
tak novost romantického my�lení. Av�ak za romantika lze
v jiném smyslu pokládat i  J. K. Tyla, a to právì v tom, v èem
byl Máchovi protichùdný. Tyl nenalézal své východisko
v romantické vzpouøe, ale spí�e v preromantickém pojetí lidu a
lidovosti. U tìchto dvou autorù máme co èinit se zcela rùzným
pojetím, u Máchy zjevnì navazujícím na linii anglickou, u Tyla
ménì nápadnì na nìmecký preromantismus lidové písnì, po-
hádky atd. Aèkoliv oba od sebe odli�uje takøka v�e, co si dove-
deme pøedstavit, jedno, a právì to pro preromantismus
i romantismus nejdùle�itìj�í, je spojuje: nechu� smíøit se trpnì
s vìcmi, jak jsou dány.

FRANTI�EK JAROMÍR RUBE�
1814 - 1853
Vystudoval filozofii a práva, byl soudním úøedníkem a psal do

øady èasopisù z poloviny 19. stol., napø. do Kvìtù, Vesny, Èes-
kých besed aj. V literatuøe zaèínal ver�i (Deklamovánky a pís-
nì, celkem �est svazkù, 1837 a� 1847), ale nezapomenutelnì
se zapsal do prózy své doby, hlavnì novelou Pan amanuensis
na venku (1842).

Cítil podobnì jako napø. J. K. Tyl; èeské psaní pro nìho bylo
zpùsobem, jím� lze oslovit co nejvìt�í poèet lidí. Proto jsou
u nìho tak èasté humorné povídky, u� tehdy se hodnì lidí chtìlo
èetbou pobavit a rozptýlit. Na Rube�ovì humoru je v�ak i s
odstupem víc ne� sto padesáti let pozoruhodné, �e nebyl ni-
kterak køeèovitý a chtìný. Leckterý dne�ní humorista by se
z nìho mohl pouèit, jak to vypadá, kdy� humor a vtip vyrùstají
z pøirozeného základu, z poznání �ivota, a kdy� nepotøebují ani
pøehánìt, ani podbízet se.

Pan amanuensis na venku je v tomto smyslu dílkem skuteè-
nì mistrovským. Laskavým, pøátelským, duchaplným a vtip-
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ným. Hned po prvních stránkách jako by pøed námi o�ivla Ru-
be�ova doba, její ideály i její ne�vary, a máme pocit, �e autoro-
vi dokonale rozumíme.

RUCHOVCI
V r. 1868 vy�el almanach Ruch, kolem nìho� se shromá�dil po-

mìrnì obsáhlý poèet autorù, který rostl u stejnojmenných almana-
chù následujících: z pùvodních dvaceti na padesát u tøetího. Úèast-
níkùm tìchto almanachù se øíká ruchovci a jejich mno�ství odpoví-
dalo tomu, �e program Ruchu byl pro øadu autorù pøita�livý.

V tomto období, po pádu absolutismu ministerského pøedse-
dy Bacha, se ukazovaly okolnosti pøíznivìj�í pro rozkvìt èeské
literatury a ruchovci vidìli tento rozkvìt v posílení pozice litera-
tury vlastenecké, v pøímém navazování na lidovou slovesnost
a slovanskou tradici i v udr�ování a rozvíjení star�ích literár-
ních forem, hlavnì v  poezii, jako byl historický epos. Zde nalé-
zali styèný bod s tzv. národní �kolou kolem èasopisu Osvìta, a
èasto se výraz ��kola národní� pou�ívá ponìkud nepøesnì i pro
samotné ruchovce. Ne v�ak nepøesnì zcela. I ruchovci toti�
mìli �národní� program, který stavìli proti �kosmopolitnímu� (=
�svìtoobèanskému�) programu lumírovcù, a u národní �koly
kolem Osvìty nacházeli podporu. Navíc èasto tití� autoøi publi-
kovali v Osvìtì i v almana�ích Ruchu.

Podstata zamìøení byla jednou vìcí a autorské zázemí vìcí
druhou. Vskutku významnými pøedstaviteli ruchovcù byli J. V.
Sládek a S. Èech, dále E. Krásnohorská (která ov�em patøila
i k okruhu Osvìty), F. Herites a nemnoho dal�ích. Navíc bás-
nický projev ruchovcù, a o ten �lo pøedev�ím, se pøíli� neli�il od
projevu lumírovcù, ruchovci i lumírovci zùstali stejnì uzavøeni
po stránce výrazové i námìtové novým svìtovým umìleckým
proudùm (co� jim o málo pozdìji zaèala vyèítat moderna v�ech
smìrù), J.Vrchlický i  S. Èech psali básnì podobné stavby,
mnohdy nadnesené, rétorické a plné gest, smìøující k  parna-
sismu, a u obou platilo, �e skuteènì výrazná, osobitá a umì-
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lecky pøesvìdèivá tvorba se objevuje obklopena mno�stvím
ver�ù málo básnicky pro�itých.

Rozdíl byl spí�e v látkách a ve snaze uzavírat èi otevírat èes-
kou literaturu svìtu, ale i ten se postupnì stíral. Pøes v�echny
vzájemné spory se skuteèné rozpory mezi ruchovci a lumírovci
stávaly je�tì ménì zøetelné, kdy� se pøední ruchovec J. V. Slá-
dek stal redaktorem Lumíra, tj. èasopisu �konkurence�, a kdy�
svými èetnými pøeklady prosazoval vlastnì lumírovský program,
tak�e vposledku jediný �opravdový� a literárnì v popøedí stojící
ruchovec byl S. Èech.

Nelze se proto divit, �e s odstupem èasu se hovoøí
o ruchovskolumírovské generaci jaksi jedním dechem. Má to
svùj dùvod mj. i v tom, �e postavit proti sobì program �národ-
ní� a �kosmopolitní� bylo do znaèné míry umìlé, co� u� pøedtím
prokázal J. Neruda.

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
poèátek 19. stol.
Historie Rukopisu královédvorského (�objeveného� r. 1817)

a Rukopisu zelenohorského (o rok pozdìji) je tak trochu detek-
tivní pøípad, který dosud nebyl objasnìn do v�ech podrobností
a asi u� nikdy nebude.

�lo o to, �e èeské národní obrození, bráno doslova, mìlo a
chtìlo opravdu �obrodit� nìco, co u� tu bylo, starou národní
kulturu a literaturu. Jen�e památek z oné opravdu staré doby
se dochovalo málo, z pøedkøes�anské �ádné, zmínky o ní v 
Dalimilovì kronice byly pøece z druhé ruky, podle vyprávìní èi
pramenù, které se ztratily. Jak by to bylo nádherné mít skuteè-
né literární památky na poèátky na�eho národa nebo alespoò
na poèátky køes�anství! Pøání se stalo otcem my�lenky a od
my�lenky k jejímu uskuteènìní padìlky nebylo daleko. Tøeba
øíct, �e tomu bylo podobnì i v jiných zemích, napø. ve Skotsku
se objevily padìlané Básnì Ossianovy. U nás tedy oba Ruko-
pisy.
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Rukopis královédvorský objevil 16. 9. 1817 V. Hanka v kos-
tele ve Dvoøe Králové a r. 1819 jej vydal tiskem. Obsahuje mi-
lostné, lyrickoepické a epické básnì s pohanskými a ranì køes-
�anskými námìty. Rukopis zelenohorský byl nìkým neznámým
poslán v listopadu roku 1818 Národnímu muzeu, a� dodateè-
nì bylo �zji�tìno� �e byl nalezen v klá�teøe Zelená Hora
u Nepomuku.

Královédvorský tvoøilo 12 pergamenù (dodnes peèlivì uscho-
vaných v Národním museu) a mìl vzniknout ve 12. - 13. stol.,
ale zejména jeho �est epických básní popisovalo dobu je�tì
star�í, Zelenohorský, na 4 listech, mìl pocházet dokonce z 9.
stol. a obsahuje i báseò Libu�in soud. Nad�ení nad obìma
objevy (kromì nich byly i dva dal�í men�í) nebralo mezí a v jejich
pravost vìøil celý národ, ale i vìdci. Jenom J. Dobrovský vyjá-
døil pochybnosti o druhém z nich. Teprve koncem 19. stol. vzni-
kal �boj o Rukopisy� (v popøedí s T. G. Masarykem, l850 - 1937,
úèastnili se ho dále pøedev�ím jazykovìdci, napø. Jan Gebauer,
1838 - 1907, historici, napø. Jaroslav Goll, 1846 - 1929, lit. his-
torik Z. Vlèek (1860 - 1930), ale také Antonín Va�ek, otec Pet-
ra Bezruèe) a postupnì peèlivý rozbor jazykový, historický
i vìcný dokázal jejich nepravost.

Zajímavé ale bylo, �e napø. chemický rozbor jejich pravost
potvrzoval. Pergamen pravý byl a poèáteèní písmena, prove-
dená jako barevné obrázky, také pocházela z doby udávané-
ho vzniku. Vlastnì a� v nedávných letech se ukázalo, jak to
bylo mo�né. Autoøi padìlkù vzali prostì nìjaké staré rukopisy
(zøejmì latinské), pùvodní obrázková písmena nechali, ostatní
text odstranili a nahradili novým. Ve støedovìku se tohle dìlalo
bì�nì, pergamen byl drahý a takovým rukopisùm, napsaným
místo odstranìného textu, se øíká palimpsest. Padìlatelé byli
v tomto pøípadì nesmírnì vynalézaví tím, �e zachovali pùvod-
ní obrázková písmena. Kdo ale byli ti padìlatelé?

Dnes se pokládá za nejpravdìpodobnìj�í, �e byli dva nebo
pøinejmen�ím dva hlavní, Václav Hanka a Josef Linda. Vypadá
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to tak, �e Hanka psal lyrické ver�e, Linda epické. Oba to jistì
mysleli dobøe, chtìli dát národu velkou, vzne�enou a pøesvìd-
èivou literární minulost, co� se jim nadlouho i podaøilo, Rukopi-
sy inspirovaly øadu hudebních skladatelù, napø. B. Smetanu, a
malíøù, mj. M. Al�e, námìty z nich jsou vyu�ity pøi obrazové
výzdobì Národního divadla aj. Nakonec jim jejich podvod ne-
vy�el, spí�e pozdìji zpochybnili nìkteré památky, které pravé
skuteènì jsou. Ale ani Hanka, ani Linda se nikdy nepøiznali, a
záhadou dodnes zùstává, zda to skuteènì byli oni èi jenom oni
a jak mohli tehdy svùj èin tak dobøe utajit. V�dy� èeských vlas-
tencù bylo pár a navzájem se dobøe znali, jeden o druhém vì-
dìl takøka v�echno.

Kromì toho, kdyby své básnì publikovali pod vlastními jmé-
ny, mohli se v tehdy novì vznikající èeské literatuøe proslavit,
v  kontextu obrozenecké tvorby se Rukopisùm pøiznává znaè-
ná umìlecká úroveò. V tom, co udìlali, bylo tedy i kus sebeo-
bìtování. I kdy� na nepravém místì.

RURALISMUS
Literární smìr dvacátých a tøicátých let spjatý s venkovským

zpùsobem �ivota (lat. rus = pole, venkov, také venkovská used-
lost), v letech 1925 - 1930 vydávající svùj èasopis Sever a vý-
chod, publikující v literární pøíloze Venkova aj., vy�ly i dva ru-
ralistické sborníky (Básníci selství, Tváøí k vesnici).

Autoøi tohoto zamìøení poci�ovali problémy èlovìka 20. sto-
letí, který se èasto nedovedl vyrovnat s mìstskou civilizací, roz-
padem døívìj�ích spoleèenských i rodinných hodnot, ztrátou
pevných jistot, nábo�enství apod. �lo v�ak zároveò o reakci
na svìtovou hospodáøskou krizi, na sociální bídu dìlnictva, které
v jejím dùsledku masovì ztrácelo zamìstnání. Východiskem
byl pro ruralisty �návrat k pùdì�, venkov a jeho tradice, v nich�
jsou spolehlivé a nemìnné pracovní cykly podle ètyø roèních
dob, v nich� èlovìk za sebou vidí výsledky své neodcizené prá-
ce, kdy� zorá pole a zaseje zrno, ze kterého vzejde obilí. Rura-
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listické navazování na venkovskou realistickou prózu bylo spí-
�e nepøímé, ale v povìdomí mnoha ètenáøù pøirozené, ruralis-
té se sami èasto odvolávali napø. na J. Holeèka, J. V. Sládka
aj.

Mezi pøedními ruralisty byli tvùrci silného cítìní s venkovskou
chudinou, jako napø. J. Èep, J. Knap, F. Køelina, V. Renè aj.
Obecnì o nich lze øíct, �e (s výjimkou autorù okrajových) soci-
ální pomìry na venkovì neidealizovali, �e si èasto velmi silnì
uvìdomovali dramata a rozpory venkova, lidské tragédie, k nim�
dochází mezi �statkem� a �chaloupkou�, øeèeno názvem povíd-
ky V. Hálka. Mnozí z nich naléhavì odhalovali takové neduhy
vesnice, jako byla závist, honba po majetku, snaha uchvátit
kousek pole jakýmkoliv zpùsobem, stavìní zájmù �gruntu� nad
lidské vztahy atd. atd., silný sociální pøízvuk byl vlastní zejmé-
na básnicky strhující poezii J. Èarka. Proto�e v�ak mnoho ru-
ralistù cítilo katolicky, chápali i tyto stránky venkova jako sou-
èást lidského bytí na této zemi z vùle bo�í, a hlavnì, zdály se
jim men�ím zlem ne� zloøády zmateného velkomìsta.

To jenom pøispìlo v padesátých letech k jednostrannému
odsuzování ruralismu jako �ideologie selství�, jeho zøejmému a
úèelovému zkreslení. Tvrdé odmítnutí ruralistù mìlo za násle-
dek, �e mnozí z nich (napø. F. Køelina, V. Renè) byli vìznìni,
jiní nedobrovolnì zmizeli z literárního kontextu.

RYTÍØSKÝ ROMÁN, RYTÍØSKÁ POVÍDKA
Prozaické útvary od 14. stol. a pøíznaèné pro 15. a 16. stol.,

kdy se mnohé ver�ované eposy a dal�í texty ver�ované rytíø-
ské epiky volnì pøevyprávìly prózou tak, aby byly ètenáøsky
pøita�livé pro �iroké publikum, k nìmu� nyní dík knihtisku (1445)
mohly pronikat.

Pøedlohami byla pøedev�ím �dvorská� støedovìká literatura,
zejména eposy tzv. francouzského cyklu (napø. Píseò
o Rolandovi), bretonského cyklu (pøíbìhy o králi Artu�ovi, ver-
�ovaná epická skladba Tristan a Isolda, kterou podle povìstí
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ver�em zpracovala øada autorù, jako prvý Chrétien de Troyes,
1131 - 1191, jen� také upravil øadu artu�ovských námìtù, napø.
o Lancelotovi, Percevalovi), �panìlského cyklu (Píseò o Cidovi),
dále antického a byzantského cyklu (pøíbìhy o Thébách, rùz-
né podoby Alexandreidy, ver�ované i prozaické pøíbìhy
o dobývání Tróje, je� byly zpracováním pøiblí�eny støedovìku,
napø. latinský ver�ovaný Román o Troji, který napsal v letech
1165 - 1170 Benoite de Sainte - Maure (také Sainte - More) a
který byl pøedlohou pro latinské prozaické znìní Quida de Co-
lumny Trojanská historie, sklonek 13. stol.), ver�ovaná nìmec-
ká epika (zejména Píseò o Nibelunzích, ale také napø. Parci-
val, podle artu�ovské legendy napsal Wolfram von Eschen-
bach, 1170 - 1220) aj.

Pùvodnì ov�em slovo �román� znamenalo, �e dílo je psáno
v národním jazyce, a teprve ve 14. stol. nahrazovala ver� pró-
za, a to se znaènou libovùlí v zacházení s látkou. Rytíøské
prozaické romány a povídky ze 14. stol. a pozdìji proto se
svými pøedlohami zacházely velice volnì, pøebíraly z nich to,
co bylo zajímavé, a naopak vypou�tìly, co bylo pøíli� spojeno
se star�ím dvorským prostøedím støedovìku a lidovému ète-
náøi vzdálené. Neznamenají tedy nìjaké �pøevyprávìní� èi
adaptaci, nebo alespoò zdaleka ne v�dy, slovo �pøedloha�
proto nemù�eme brát doslova, nezøídka �lo spí�e o podnìty,
nápady, dílèí epizody apod. Novì vznikající prozaické útvary
byly urèeny pro �ir�í publikum ne� nìkdej�í ver�ovaná epika
a poèínaly si podle toho.

Staly se tak jedním z prvních pøípadù konzumní (triviální) li-
teratury a objevovalo se v nich takøka v�e, èeho si ètenáø �á-
dal: dobrodru�ství, hrdinské èiny, stateènost a èest, bitvy, tur-
naje, rytíøské chování k dámám i milostné zápletky, oddanou
lásku a man�elské nevìry, milostné trojúhelníky, úkladné zlo-
èiny, slo�ité dìjové zápletky, zámìny osob, cizí kraje
s netu�enými rostlinami, zvíøaty, nestvùrami, bestiemi, obry,
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draky apod., které hrdina románu po jistých obtí�ích hravì po-
rá�el, atd.

Nejslavnìj�ím rytíøským románem u� v pravém slova smyslu
je zøejmì ètyøsvazkový Amadis Waleský, jeho� prvé tøi díly podle
star�ích pramenù pøevyprávìl a ètvrtý napsal �panìl Ordones
de Montalvo (zemø. asi 1505), celkovì se postupnì Amandis
rozrostl na 20 svazkù (èesky byly pøevyprávìny tøi). Rytíøských
románù a povídek bylo v�ak takøka nepøeberné mno�ství. Je-
jich oblibu a ètenáøské roz�íøení parodoval Miguel de Cervan-
tes (1547 - 1616) ve svém proslulém díle Dùmyslný rytíø Don
Quijote de la Mancha, k nìkterým rysùm rytíøského románu se
pozdìji vrátili autoøi dobrodru�ného historického románu, napø.
Walter Scott (1771 - 1832, Ivanhoe, Povìst o Montrosovi, Rob
Roy aj.).

V této souvislosti nemù�eme nepøipomenout i dva typy ro-
mánu, související s rytíøským románem námìtovì nìkdy více,
nìkdy ménì a nìkdy vùbec ne.

Byl to tzv. pastýøský román (zvaný také pastrální, lat. pasto-
ralis = pastýøský), který navazoval na antické pøedlohy bukolic-
ké (øec. bukolikos = pastýøský) poezie a pastortální drama a
který byl pøevá�nì milostným èi erotickým pøíbìhem umístì-
ným do prostého �ivota ve volné pøírodì. Pastýøské romány
byly èasté ve �panìlsku a Portugalsku, psal je napø. M. Ce-
rvantes (Galatea), Lope de Vega (1562 - 1635, Arcadia), Luís
de Camoes (1524 èi 1525 - 1580) aj., ve Francii Pierre de Ron-
sard (1524 - 1585, Eklogy), tyto romány vznikaly i v Anglii a
ètenáøsky byly vyhledávány celá staletí.

Stejnì dùle�ité a u ètenáøù trvalé postavení mìl tzv. pika-
reskní román (ze �paò. picaro = �ejdíø), kde hrdinou byl vìt-
�inou putující dobrodruh, chuïas apod., jeho� pøíbìhy se
vázaly po sobì jedna za druhou. Tím dal tento román i vznik
termínu, oznaèujícímu urèitý druh výstavby prózy, v ní� jed-
notlivé pøíhody jdou po sobì v prosté øadì, ani� by pøedcho-
zí výraznìji ovlivnila dal�í a ta následující. Obliba pikareskní
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stavby pøe�ívá v  konzumní literatuøe dodnes. Kdysi byla snad
nejvyhledávanìj�ím pøedstavitelem pikareskního románu
nìkolikasvazková Historie Gila Blase ze Santillany (èesky
také Putování Gila Blase ze Santillany), kterou napsal Alain
Le Sage (Lesage, 1668 - 1747), dále Kulhavý ïábel tého�
autora.

U nás se z èesky psané rytíøské prózy dochovalo pomìrnì
málo, napø. prozaické vyprávìní o Alexandru Velikém, vychá-
zející látkovì z ver�ované èeské Alexandreidy, dále Bruncvík,
k této literární oblasti øazena bývá i  Kronika trojánská, která
sice látkovì èerpá ze starovìku, ale vypravìèskými postupy a
celkových duchem do této oblasti zábavné literatury spadá.

KAREL SABINA
1813 - 1877
V mládí pøítel K. Máchy, pozdìji J. Nerudy a V. Hálka, sám

stojící u zrodu skupiny májovcù, autor mnoha literárních statí,
kdysi pøední èeský protirakouský publicista a novináø, úèastník
revoluèního roku 1848,odsouzený r. 1849 k trestu smrti, zmì-
nìnému na 18 let �aláøe, z nìho� byl propu�tìn po amnestii
v r. 1857. Redaktor Pra�ských novin, Èeské vèely, Slovana aj.,
pøispíval do Národních listù, Pokroku, Svobody, Pra�ského
deníku a dal�ích listù. R. 1872 v�ak zmizel náhle z èeského
kulturního �ivota a víc se do nìj nevrátil. Ani mluvit se o nìm
nemohlo a místo jeho jména se dlouho na plakátech Prodané
nevìsty objevovaly jen iniciály K. S. Jak se to stalo? Sabina byl
usvìdèen jako konfident rakouské policie a èe�tí vlastenci se
ho zøekli. Zemøel v bídì a zapomnìní.

I jeho dílo muselo dlouho èekat na uznání, vlastnì a� do po-
èátku 20. stol. Podstata Sabinova významu spoèívá ov�em
v pracích literárnìkritických (soubornì Èlánky literárnì dìje-
pisné, 2 svazky), v jeho neobyèejnì bystrém a vnímavém po-
suzování tvorby i umìleckých osobností od tøicátých do poèát-
ku sedmdesátých let, napø. v prvých opravdu zasvìcených stu-
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diích o Máchovi (Úvod povahopisný, Vzpomínka na K. Hynka
Máchu) a v èláncích o divadle, napsal také nedokonèený Dì-
jepis èeské literatury staré a støední doby. Do poezie zasáhl
svým debutem Básnì, napsal i nìkolik divadelních her.

V próze zøetelnì a vìdomì navazoval na Máchùv romantis-
mus, nejúspì�nìji v povídkách (Hrobník, Msta, Vesnièané),
obsáhleji v románu z poloh historické prózy (Obrazy XIV. a XV.
vìku, 1844). K pro�ité skuteènosti se obrátil nìkolika romány
zachycujícími náladu v èeské spoleènosti pøed r. 1848 (Syno-
vé svìtla, Na pou�ti) a zejména svìdectvím svého pobytu
v olomoucké vìznici (román O�ivené hroby, 1870). Byl auto-
rem libret ke Smetanovým operám Prodaná nevìsta a Brani-
boøi v Èechách, k opeøe V studni V. Blodka aj. Pøeèíst si dnes
jeho povídku znamená uvìdomit si, �e máchovský romantis-
mus zapustil hlub�í koøeny, ne� bychom si mo�ná mysleli, a �e
Sabina nejen jako kritik, ale i jako prozaik má v èeské literatuøe
své místo.

SATIRA
Obecnì posmìch, výsmìch, zesmì�nìní. Satira se mù�e

objevit ve v�ech sférách umìní, v�dy ov�em pøedpokládá, �e
je znám pøedmìt, který je zesmì�òován, jinak se pøirozenì míjí
úèinkem a v nejlep�ím pøípadì je pøijímána jako cosi veselého
a legraèního.

Pøedmìtem satiry mù�e být cokoliv: nìjaká lidská vlastnost,
pova�ovaná za �patnou, názor, ideologie, nábo�enství, politic-
ké hnutí èi zøízení apod., ale také urèitá konkrétní osoba nebo
událost. Míra tvrdosti, výsmì�nosti satiry je promìnlivá: hovoøí
se o satiøe �úsmìvné�, jaksi chápavé a jenom jakoby lehce
naznaèující, oè jde, dále o satiøe �bøitké�, která je tvrd�í, ale
také o satiøe �bojovné,� která je a� nelítostná. Pøíli� útoèná sa-
tira ov�em u� zøídka mù�e udr�et to, co je pro ni nutnou sou-
èástí, tj. humornou nadsázku. O �hoøké� satiøe se hovoøí tehdy,
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jestli�e její autor dává najevo, �e vìci jsou, jak jsou, a �e se na
nich beztak nic nezmìní.

Ve starovìké literatuøe mìla satira pùvodnì básnický tvar,
ale u� ve staré øecké komedii se objevily satirické rysy, zejmé-
na u Menandra (343 - 291 pø. Kr., napø. Takový protiva, Èí je to
dítì?). V øímské literatuøe èerpají z tradice satirické poezie ze-
jména epigramy, jaké psal Øíman Marcus Valerius Martialis
(asi 40 - 104 po Kr.), z divadelní tradice se rozvinula satirická
komedie (Titus Maccius Plautus, 254 - 184 pø. Kr., Chlubivý
voják, Komedie o hrnci aj.; také dal�í autoøi, napø. Publius Te-
rentius Afer, 185 - 159 pø. Kr., Tchynì, Kle�tìnec), smìøující
k výsmìchu lidským slabostem.

Ve støedovìké literatuøe byly právì satirické hry velmi èasté,
a to z jednoho prostého dùvodu: satiru tak bylo mo�no pøedvá-
dìt i publiku, které by si ji nedovedlo pøeèíst. Satirická divadel-
ní hra pak procházela dìjinami a� do souèasnosti, psal ji sa-
mozøejmì W. Shakespeare (1564 - 1616, satirické prvky na-
jdeme snad ve v�ech jeho veselohrách), psali ji napø. Moliére
(vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, 1622 - 1673, napø. Lakomec,
Tartuffe, Mì��ák �lechticem, Misantrop aj.), Pierre Beaumar-
chais (1732 - 1799, napø. Lazebník sevillský, Figarova svatba),
Nikolaj Vasiljeviè Gogol (1809 - 1852, Revizor), Oscar Wilde
(1854 - 1900, Jak je dùle�ité míti Filipa), ale svým zpùsobem
i George Bernard Shaw (1856 - 1950, Pygmalion a dal�í hry) a
mnozí jiní. V zásadì bychom mohli øíct toté�, co u Shakespeara:
témìø ka�dá komedie má satirické rysy, v�imneme si jich i napø.
v takových hrách, jako jsou u  Tyla Èert na zemi, u  Stroupe�-
nického Na�i furianti apod.

Do prózy pronikala satira také pomìrnì brzy, proslavený je
øímský román Satiricon (Gaius Arbiter Petronius, 1. stol. po
Kr.). Zejména v renesanci se stávaly nositeli satiry èasto tzv.
�pamflety� a �paskvily�, ti�tìné letáky, èasto v�ak psané
i ver�em. Byly rùzného obsahu a vìt�inou se sna�ily bezpro-
støednì pùsobit na ètenáøe spí�e v rovinì �bojovné satiry�, pro-
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to se zejména druhým z nich øíká èesky i hanopisy. Pamflety si
udr�ely své místo v té èi oné formì trvale a� do doby nejnovìj-
�í, zøídkakdy v�ak mìly literárnì nároènìj�í úroveò.

Naproti tomu se od humanismu rychle utváøela prozaická
satira ve vìt�ích literárních formách, psali ji napø. Francois
Rabelais (asi 1494 - 1553, Gargantua a Pantagruel), Erasmus
Rotterdamský (1466 - 1536, Chvála bláznovství), pozdìji Jo-
nathan Swift (1667 - 1745, Gulliverovy cesty), satirická je
i známá parodie rytíøských románù Dùmyslný rytíø Don Quijote
de la Mancha (Miguel de Cervantes, 1547 - 1616). Bøitkým sa-
tirikem byl ve francouzském osvícenství Voltaire (vl. jm. Fran-
cois-Marie Arouet, 1694 - 1778), takovéto rysy najdeme i v jeho
známém románu Candide.

Od 19. stol. se satira v próze rozvíjí do znaèné �íøe, satirický
ráz má napø. známý román Charlese Dickense (1812 - 1870)
Kronika Pickwickova klubu èi román Williama Thackeraye (1811
- 1863) Kniha o snobech, v ruské literatuøe napsal �hoøký� sati-
rický román Oblomov Ivan Gonèarov (1812 - 1891) a Mrtvé
du�e a satirickou hru Revizor Nikolaj V. Gogol (1809 - 1852),
romány Historie jednoho mìsta a Golovlevské panstvo Michail
J. Saltykov-�èedrin (1826 - 1889). Ve francouzské literatuøe
najdeme satirické prvky u øady autorù, vyznaèuje se jimi napø.
Anatole France (1844 - 1924) v románu Ostrov tuèòákù i jinde,
v mnoha povídkách je uplatòuje Guy de Maupassant (1850 -
1893) aj. Nìmecká próza byla na satiru chud�í, najdeme ji spí-
�e v politicky satirických ver�ích Heinricha Heina (1797 - 1856)
a v jeho eposu Atta Troll, proti v�edním lidským ne�varùm je
obrácena satira v divadelních fra�kách, které psal Raku�an Jo-
hann Nestroy (1801 - 1862) atd. atd. V americké próze je patr-
né satirické zamìøení u nìkolika autorù, jako jsou napø. Fran-
cis Bret Harte (1836 - 1854, povídkáø) a pøedev�ím Mark Twain
(vl. jm. S. L. Clemens, 1835 - 1910), zejména v románu Yan-
kee na dvoøe krále Artu�e. Pøíkladù ze svìtové literatury 20.
století by bylo mo�no uvést je�tì více.
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V èeské literatuøe pøedstavují star�í formy satiry hlavnì
 Podkoní a �ák a Satiry Hradeckého rukopisu, satirické prvky
se nedají pøehlédnout u  Smila Fla�ky z Pardubic, dále u  Koc-
mánkových interludií a je�tì døíve, ve 14. stol., v  Mastièkáøi.
V novodobé tvorbì je pøirozenì jedním z prvých a nejznámìj-
�ích satirikù K. Havlíèek Borovský. Satiru v poezii najdeme
v ojedinìlých básních J. Vrchlického, velmi èasto u  J. S. Ma-
chara. Pøíznaèná byla pro �buøièe�, nejvíc pro F. Gellnera a J.
Haussmanna. Svìtovým satirikem se stal J. Ha�ek, v próze
nám neuniknou výrazné prvky úsmìvné satiry u  K. Poláèka,
satiricky zamìøil román Pán svìta E. Vachek. Na divadelních
prknech dosáhli bezpochyby vrcholu satirického mistrovství J.
Voskovec a J. Werich.

SATIRY HRADECKÉHO RUKOPISU
kolem pol. 14. stol.
Nìkdy bývají nazývány pouze �Hradecký rukopis� podle mís-

ta, kde byly objeveny. Vznikly pravdìpodobnì v �edesátých
letech 14. stol. (podle nìkterých domnìnek u� kolem r. 1340) a
pøedstavují jeden z nejzajímavìj�ích dokladù èeské pøedhusit-
ské literatury.

Jejich autor není znám, zdá se, �e jím byl patrnì nìjaký knìz,
který �il mezi lidovými mìstskými vrstvami a chtìl na nì pùso-
bit, aèkoliv se také soudilo, �e autorem byl písaø na dvoøe Jana
Lucemburského. Zejména satiry o øemeslnících a kon�elích
dávají i dne�nímu ètenáøi nahlédnout do tehdej�ího ka�doden-
ního �ivota, a jestli�e se tu doèteme napø. o okrádání zákazní-
kù, tøeba nás napadne, �e v nìèem se svìt za víc ne� �est set
let moc nezmìnil.

Pøedev�ím ale asi oceníme sloh tìchto satir, který se mnoh-
de pøibli�uje hovorovému jazykovému projevu, je pøirozený,
nevyumìlkovaný. I z nìj poznáme, komu autor své satiry urèil
a komu chtìl dát pøíle�itost, aby se upøímnì zasmál. Podobné
ver�ované satirické skladby byly ve své dobì velmi oblíbené a
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tato obliba trvala hodnì dlouho, co� ukazuje napø. Satira na
ètyøi stavy, která vznikla a� na sklonku 17. stol. èi zaèátkem 18.
stol. Satirické ver�e o øemeslnících a kon�elích hrály asi stej-
nou roli jako koncem 19. a na zaèátku 20. stol. kabaretní výstu-
py èi dnes nìkteré televizní scénky. Proto�e ale byly psány ve
ver�ích, je� se snadno pamatovaly, mù�eme se domnívat, �e
lidé z nich zvlá�� peprné úseky umìli nazpamì�.

SCIENCE FICTION
Science fiction, ustálená zkratka sci-fi, doslova vìdecká fan-

tazie, je literární oblastí, u ní� se obtí�nì hledají poèátky a ko-
øeny.

Èetní autoøi pro nì jdou a� ke starým øeckým i jiným
mýtùm a k nìkterým pasá�ím Starého zákona, jiní je spatøují
v takových ojedinìlých fantastických dílech, jako je román Fran-
cise Godwina Èlovìk na Mìsíci (1629) èi romány Saviena Cy-
rana de Bergerac Cesta na Mìsíc (1656) a Cesta do Sluneèní
øí�e (1662), opìt jiní v utopistických pøedstavách uspoøádání
spoleènosti, jaké psal Thomas More (1478 - 1535, Utopie) a
Tomasso Campanella (1568 - 1639, Sluneèní stát), nebo napø.
v díle Jonathana Swifta (1667 - 1745, Gulliverovy cesty) a Vol-
taira (vl. jm. Francois-Marie Arouet 1694 - 1778, Micromegas).
U nás jsou prvky sci-fi shledávány u� v povìsti o Golemovi, u 
Komenského v Labyrintu svìta a ráji srdce, samozøejmì v 
Nerudových Písních kosmických a v Èechovì Pravém výletu
pana Brouèka do Mìsíce. Ponìkud se pøitom ale zapomíná,
�e sci-fi netvoøí jen ono �fiction,� tj. fikce, fantazie, ale i ono
�science�, tj. vìda. Cyrano de Bergerac ani S. Èech neposílali
své hrdiny na Mìsíc pomocí technického, vìdecky zdùvodnì-
ného zaøízení, nýbr� èirým literárním výmyslem, jaké se obje-
vují napø. v pohádkách apod. Jestli�e se u mytologické fanta-
zie èasto soudí, �e je zkresleným dozvukem napø. jakéhosi
setkání s mimozemskou civilizací (co� se nedá ani potvrdit, ani
vyvrátit), pak to urèitì neplatí u právì uvedených pøípadù.
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Proto asi bude nejpøesnìj�í hledat poèátky sci-fi u autora, jen�
nás ihned ka�dého napadne a jím� je Jules Verne (1828 - 1905,
napø. Cesta na Mìsíc, Dvacet tisíc mil pod moøem, Tajuplný
ostrov, Vynález zkázy aj.). Verne byl toti� prvým, kdo progra-
movì usiloval o vìdecké a technické zdùvodnìní svých neob-
vyklých dobrodru�ných pøíhod, a èasto se pøipomíná, �e pøed-
povìdìl nìkteré pozdìj�í skuteèné vynálezy. Verne tak èinil
pod silným vlivem celkového rozmachu vìdy a techniky v druhé
pol. 19. stol. a v hlubokém pøesvìdèení, �e vìdecky lze v�e
vysvìtlit, a také, �e vìda doká�e cokoliv. Z tohoto hlediska, tj.
z pøístupu k vìdì jako vysvìtlující síle, bychom mohli pøipojit
k zakladatelùm sci-fi i romaneta J. Arbesa, ménì u� prózy, které
bývají u poèátkù této literatury obvykle jmenovány a které psal
Amerièan Edgar Allan Poe (1809 - 1849, napø. Jáma a kyva-
dlo, Zlatý skarabeus). Jsou vypjatì fantastické, ale vìdecké
zdùvodòování v nich chybí.

Daleko spí�e je na místì pøipomenout jméno Mary Shelleyo-
vé (man�elky romantického básníka P. Shelleye), její� Fran-
kenstein (1818, tzn. dlouho pøedtím, ne� psal J. Verne) uvádí
do literatury motiv androida, umìle vytvoøeného èlovìka. Shel-
leyová navazovala na anglický �román hrùzy� neboli �gotický
román�, tedy první horory (angl. horror = hrùza, zdì�ení, strach),
jaké psal napø. Horace Walpole (1717 - 1797, Otranský zá-
mek) èi Anne Radcliffová (1764 - 1823, Mystéria, Ital aj.). Shel-
leyová podobnì jako gotický román (zvaný tak podle podtitulu
Otranského zámku) skuteènì obvyklou romantickou pøedsta-
vivost, kterou se v Nìmecku vyznaèovaly napø. nìkteré prózy
E. T. A. Hoffmanna (1776 - 1822, napø. Ïáblovy elixíry, Noèní
pøíbìhy), dovedla na sám práh vìdecké fantastiky, a hlavnì,
vlo�ila sci-fi do vínku pozdìji èasto se vracející hrozivost a dì-
suplnost. Pøesto ji mù�eme pova�ovat spí�e za pøechùdkyni
vlastní vìdecké fantastiky a po Vernovi stojí urèitì v popøedí
jako jeden z jejích skuteèných zakladatelù Edgar Bulwer (vl.
jm. E.B. Lytton, 1803 - 1873, napø. Budoucí lidstvo), pøede-
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v�ím potom Herbert George Wells (l866 - 1946), zejména svou
Válkou svìtù, dále známými romány Stroj èasu, Neviditelný a
Ostrov dr. Moreaua.

Wellsem se u� dostáváme do první pol. 20. stol., kde mezi
její klasiky patøí zejména Aldous Huxley (1894 - 1963, napø.
Konec civilizace) a George Orwell (1903 - 1950, Zvíøecí farma
a román nazvaný letopoètem: 1984). Sci-fi se zároveò u� v první
pol. 20. stol. stávala oblíbenou komerèní a konzumní literatu-
rou, velmi bohatou, ale zároveò rùznorodì vrstvenou. Opako-
vanì se v ní vracely nìkteré ustálené námìty, napø.: dosud
neznámá technika, dosud neznámé prostøedky komunikace,
lékaøství, genetiky a v�ech pøedstavitelných oborù lidské èin-
nosti, cestování v kosmu a kolonizace jiných planet, cestování
v èase, napadení Zemì z vesmíru, obludy z vesmíru, postavy
�ílených vìdcù a vynálezcù èi objevitelù, mutanti, androidní
roboti, pozemské obludy, psychotronika, parapsychologie a
paranormální jevy v�eobecnì apod. To v�e bylo mo�no literár-
nì zvládnout na úrovni skuteènì umìlecky pøesvìdèivé, ale
také pokleslé, termín science fiction proto nemá hodnotící vý-
znam.

Z autorù první pol. 20. stol. alespoò nìkteøí: Henry Rider Ha-
ggard (1856 - 1925, Ona), komerènìji zamìøený Edgar Rice
Burroughs (1875 - 1950, napø. Po mìsíci Marsu, vedle seriálo-
vých sci-fi, mj. i autor Tarzana), Edmond Moore Hamilton (1904
- 1977), John Wood Campbell (1910 - 1971, napø. Nájezdníci
z nekoneèna), Luis Senares (1863 - 1939, psal pod pseudony-
mem Noname), ale pøedev�ím Hugo Gernsback (nar. 1884,
zejména román Ralph 124C 41 +, v nìm� témìø pøesnì po-
psal pozdìj�í vynález radaru), který je pokládán za �otce science
fiction� v moderním slova smyslu, vymyslel tento název a mj.
zalo�il jeden z prvých èasopisù sci-fi, Amazing Stories. Podob-
ných èasopisù vzniklo pak v USA nìkolik a tam se také nejvíce
sci-fi roz�íøila. Z ruských autorù vìdecké fantastiky zaujal K. E.
Ciolkovskij (1857 - 1935, Na Mìsíci, Do vesmíru aj.), Alexej
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Tolstoj (1883 - 1945, �ena z Marsu), Alexandr Bìljajev (1884 -
1942, Hlava profesora Dowella, Èlovìk oboj�ivelník, Vládce
svìta).

Sci-fi tedy vznikala i v jiných zemích, ale jejím hlavním domo-
vem byly Spojené státy. V r. 1939 se zde konala prvá �svìtová
konvence� fanou�kù a od poèátku ètyøicátých let se tu science
fiction znaènì roz�iøovala novými autory, z nich� zejména po-
váleèní (jako I. Asimov, A.C. Clarke, R. Bradbury, R. Henlein,
A van Vogt, C. D. Simak, F. Pohl a C. M. Kornbuth, M. Crichton
a èetní dal�í) jsou pøekládáni i u nás, hodnì byl pøekládán
i polský autor sci-fi S. Lem, ru�tí bratøi Strugaètí a dal�í. Rus-
ká, polská, maïarská i èeská sci-fi se znaènì rozvinuly od let
�edesátých, co� lze øíct o evropské sci-fi takøka v�eobecnì.

Mezi èeskými autory pøed druhou svìt. válkou najdeme øadu
prozaikù, které rùznì pojaté prvky sci-fi lákaly. Na prvém místì
to byl bezpochyby K. Èapek, dále J. Haussmann, J. Weiss, F.
Langer (Zázrak v rodinì), R. Tìsnohlídek (Vrba zelená), E.
Vachek (Pán svìta) aj. Konzumnì byla zamìøená velmi boha-
tá tvorba J. M. Trosky (vl. jm. Jan Matzal, 1881 - 1961, napø.
Vládce moøských hlubin, Paprsky �ivota a smrti, Kapitán Nemo,
Podobni bohùm, Neviditelná armáda, Metla nebes, Vládcové
vesmíru a mnoho dal�ích), je�tì více pak Karla Babánka, Kar-
la Hlouchy, Václava Jelínka aj. Pováleèná sci- fi u nás pak na-
�la øadu autorù na rùzných umìleckých úrovních, výraznì ji
obohatil a zároveò jí razil cestu Josef Nesvadba (nar. 1926,
napø. Einsteinùv mozek).

JAROSLAV SEIFERT
1901 - 1986
Pøední èeský básník 20. stol., pøíslu�ník generace nastupují-

cí po první svìt. válce jako mohutná vlna avantgardy, pøiná�e-
jící do na�í poezie zcela nové prvky. Byl spoluzakladatelem
Devìtsilu, redaktorem Reflektoru a krátký èas Rudého práva,
ve dvacátých letech pøispíval do Proletkultu, Tvorby, ReDu, od
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poèátku tøicátých let do Aventina, Kvartu, Listù pro umìní a
kritiku aj.

Jako øada jeho pøátel vidìl zpoèátku východisko
z pováleèného zklamání a nedostatku �ir�ích spoleèenských
perspektiv v komunistickém hnutí. Z KSÈ v�ak ode�el spoleè-
nì s  J. Horou, M. Majerovou, V. Vanèurou I. Olbrachtem, S. K.
Neumannem a H. Malíøovou v r. 1929 jako spoluautor dopisu,
vyjadøujícího nesouhlas s novým Gottwaldovým vedením. For-
málnì byli sice vylouèeni, ale sám jejich dopis se rovnal vy-
stoupení, proto�e nové vedení u� �ádné diskuse nepøipou�tì-
lo. Na rozdíl od nìkterých jiných z tìchto sedmi se Seifert u�
nikdy do KSÈ nevrátil, pracoval dále jako redaktor Pestrých
kvìtù, Národní práce, po r. 1945 nìkolik let Práce. Jeho roz-
chod s komunismem byl zásadní a Seifert jej i pozdìji nìkoli-
krát projevil, napø. svým televizním vystoupením proti sovìt-
ské okupaci v r. 1968, jako pøedseda Svazu èeských spisova-
telù v letech 1969 - 1970, podpisem Charty 77 aj. V roce 1984
se stal jako dosud jediný èeský spisovatel laureátem Nobelovy
ceny.

Seifertovy básnické zaèátky jsou spjaty s  proletáøskou po-
ezií. Jeho sbírky z poèátku dvacátých let, Mìsto v slzách a
Samá láska (1921, 1923), jsou neseny jejím programem, ale
více ne� pøedstava proletáøské revoluce se v nich objevuje
pøirozené lidské cítìní s dìlnictvem a s chudými vùbec, z nich�
ostatnì básník sám vze�el. Upøímnì øeèeno, mezi básníky
proletáøské poezie v tom nebyl sám. Skuteènì revoluèní sbír-
ku vydal tehdy jen S. K. Neumann, do jisté míry J. Hoøej�í,
ménì pøímoèaøe J. Hora, jinak u vìt�iny básníkù hlásících se
k proletáøské poezii (vèetnì J. Wolkera) mají revoluèní ráz
spí�e ojedinìlé básnì, celkovì je jejich poezie z poèátku dva-
cátých let nesena bezprostøedním sblí�ením s �lidmi práce�.

J. Seifert sám se ostatnì velmi brzy pøiklání k  poetismu, a to
sbírkami Na vlnách T. S. F., Slavík zpívá �patnì a Po�tovní
holub (1925, 1926, 1929). Toto poetistické období jako by pøi-
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ná�elo odpovìï na otázky polo�ené u� døíve. Východiskem ze
spoleèenské i mravní krize doby nemusí být revoluce, ale opoj-
nost nových civilizaèních mo�ností, záøivý svìt moderní hud-
by, svìtel, aut, techniky. Tento svìt je s pøirozenou bezpro-
støedností vnímán jako skuteèné osvobození èlovìka, jako mo�-
nost, aby i pro chudé byla nedìle svátkem a aby ka�dý pro�í-
val v�echny opojné radosti, je� se mu nabízejí. Netrvalo v�ak
dlouho, a Seifert pochopil, �e tak jednoduché to není. Rozho-
dujícím obratem v jeho tvorbì, pøedurèujícím vlastnì dal�í bás-
níkùv vývoj i to, jak ho nejvíce zná vìt�ina jeho ètenáøù, byly
sbírky z tøicátých let: Jablko z klína, Ruce Venu�iny a Jaro,
sbohem (1933, 1936, 1937).

V nich se mu stalo rozhodujícím bodem hledání skuteèných,
pevných a nefal�ovaných jistot, lidského zázemí. Seifert hledá a
nalézá toto zázemí v domovì, vzpomínkách na dìtství, v prostých
vìcech, v drobných zá�itcích, je� jsou natolik silné, �e dávají
smysl celému na�emu bytí. Toto soustøedìní k základním poci-
tùm a zá�itkùm èlovìka se projevilo i v tvarové podobì jeho po-
ezie. Obrací se k rytmicky vybudované strofì a ver�i, k pravidelné
stavbì, rýmu jako nosnému èiniteli, volí spí�e pøímé pojmeno-
vání ne� vrstevnatou obraznost. Jeho básnì pøipomínají písòo-
vou formu a zdánlivì jsou jednodu��í ne� metaforická nároè-
nost znaèné èásti tehdej�í moderní poezie. Je tomu tak opravdu
jen zdánlivì. Ve skuteènosti právì tento typ ver�e vy�aduje ne-
smírnì citlivé, vnímavé zacházení s ka�dým slovem, s ka�dým
motivem, ale i s celkovou výstavbou textu.

Pøedev�ím v�ak vy�aduje to, co bylo Seifertovi bytostnì vlast-
ní, toti� pro�itkovou opravdovost, plné ztoto�nìní tvùrce s dílem.
A tak zatímco èást èeského básnictví tøicátých let byla sice ve-
lice artistní, ale pro�itkovì málo pøesvìdèivá, Seifert v tomto
smìru nenechával ètenáøe na pochybách. Proto tak jednoznaè-
nì vyznívá i cyklus Osm dní (vìnovaný památce T. G. Masary-
ka) a poslední sbírka tøicátých let Zhasnìte svìtla (1938), po-
znamenaná mnichovským diktátem.
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Bìhem války a tìsnì po ní Seifert oslovoval své ètenáøe øa-
dou sbírek, které pramenily z velkého ztoto�nìní s osudem
národa a naopak zpìtnì vedly ke ztoto�nìní národa s jeho
básníkem: Vìjíø Bo�eny Nìmcové, Svìtlem odìná, Kamenný
most (1940, 1940, 1944) a Pøilba hlíny (1945) se staly a zùsta-
ly poezií z nejètenìj�ích.

V r. 1950 vydává svou Píseò o Viktorce, básnickou skladbu,
která se tehdy v dobových souvislostech stala pøedmìtem do-
sti nevybíravých útokù poúnorové kritiky, jakoby jen èekající
na vhodnou záminku. Básník byl v�ak u� pøíli� s�it se svými
ètenáøi, ne� aby ho bylo mo�no z na�í literatury vymazat jako
nìkteré jiné. Sbírka Maminka to o ètyøi roky pozdìji jen potvr-
dila.

Pøesto v�ak J. Seifert pro dospìlé v padesátých letech kro-
mì Maminky nepublikoval. Jistì nebylo náhodou, �e i on jako
mnoho jiných básníkù nalézal své �útoèi�tì� v poezii pro dìti.
Ostatnì i Maminka vy�la v dìtském nakladatelství, kromì ní
øada sbírek dal�ích (�el malíø chudì do svìta, 1949; Píseò
domova, 1984; Chlapec a hvìzdy, 1956). Teprve od poloviny
�edesátých let se mohla veøejnost seznamovat s novou básní-
kovou tvorbou (Koncert na ostrovì, 1965; Halleyova kometa,
1967; Odlévání zvonù, 1967), v ní� se obracel k volnému ver-
�i, od ètyøicátých let u nìho nezvyklému. Seifert tìmito sbírka-
mi zahájil své �ivotní bilancování, poznamenané vìdomím ko-
neènosti �ivota, ale i touhou po �ivotì a pøijímáním �ivota jako
nejvìt�ího daru. Jeho tvorba v tomto smyslu vrcholí sbírkami
let sedmdesátých a osmdesátých, De�tník z Piccadilly (1976),
Morový sloup (v zahranièí 1977, v Èechách 198l), Býti básní-
kem (1983), v jiné poloze pak vzpomínkovou knihou V�echny
krásy svìta (1982).

Mimoøádnost Seifertovy osobnosti v èeské literatuøe 20. sto-
letí není dána jen tím, �e získal Nobelovu cenu. Pøedev�ím
spoèívá v samotném jeho díle, které bylo v�dy lidsky upøímné,
umìlecky pøesvìdèivé a hledaèské. Mimo jiné ale i v tom, �e J.
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Seifert byl úèastníkem vlastnì celé doby promìn èeského bás-
nictví od avantgardy proletáøské poezie a� do let osmdesá-
tých. Nebyla to v�dy cesta lehká a nepostrádala bolestná ob-
dobí. Seifert jí v�ak pro�el se ctí a dùstojností tvùrèí i obèan-
skou.

KAREL SCHULZ
1899 - 1943
Studoval medicínu, ve dvacátých letech byl èlenem

 Devìtsilu a hlásil se k  proletáøské poezii a k poetismu,
z Devìtsilu byl v�ak vylouèen a pøiklonil se ke katolickému
smìru. Zároveò se nadlouho odmlèel, tak�e jeho dílo lze po-
mìrnì pøesnì rozdìlit na dvì etapy s vìt�ím pøedìlem.

V prvé etapì, kdy psal do Rudého práva, Sr�atce, Proletkul-
tu, Hosta, Pásma, vydal sociálnì ladìný román Tegtmeirovy
�elezárny (1922), jen� zùstal celkem bez ohlasu pro svou te-
zovitost. Po povídkách Sever - jih - západ - východ byl ètenáø-
sky nepochybnì zajímavìj�í a také literárnì vynalézavìj�í jeho
román Dáma u vodotrysku (1926), v nìm� v polovinì dvacá-
tých let rozehrál v�echny hlavní rysy poetismu, barvitost scé-
ny, obraznost, fantasknost, èasto jako by pøedznamenávající
surrealismus. I zde v�ak, stejnì jako v jeho románovém debu-
tu, by mo�ná ménì bylo více, Schulz mìl prostì ve svém mládí
sklon brát umìlecké programy a� pøíli� doslova.

A� poèátkem ètyøicátých let se autorsky projevila jeho druhá
vývojová etapa, v této dobì psal hlavnì do Akordu a Øádu.
Povídkové prózy (Peníz z noclehárny, Prsten královnin) pro-
zrazují pouèenost prózou Durychovou. Chudoba, která byla pro
Schulze v prvotinì krutý, sociálnì nespravedlivý údìl, z nìho�
mìla najít cestu proletáøská revoluce, se mu nyní stává jakým-
si darem, zkou�kou èlovìka v jeho pøechodném �ivotì. Blaho-
slavení chudí, nebo� jejich jest království nebeské, tato známá
vìta z Nového zákona, je pro Schulze zásadou, stejnì jako
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vìdomí smrti jako mezníku, jím� tento �ivot konèí a zaène �i-
vot jiný.

Zdálo by se, �e K. Schulz prostì vymìnil jedno schéma za
druhé, a� pøi�la v r. 1942 doslova literární senzace: Kámen a
bolest, rozsáhlý, umìlecky neobyèejnì výrazný, stylovì
i významovì bohatý román, po v�ech stránkách vyzrálý a str-
hující svou my�lenkovou hloubkou i obrazovou pøesvìdèivostí
a dìjovou pestrostí, jedna z nejvìt�ích èeských próz onoho
desetiletí a literatury 20. stol. vùbec. Mìlo jít o prvou èást �iro-
ce komponované trilogie o Michelangelovi (Buonarroti Miche-
langelo, 1475 - 1564, italský renesanèní sochaø a malíø, mj.
autor fresek v Sixtinské kapli), z druhého svazku, nazvaného
Pape�ská m�e, zùstalo v�ak jen torzo. Autor zemøel døív, ne�
mohl svùj zámìr dokonèit.

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK
1845 - 1912
V�eobecnì známý básník poslední ètvrtiny 19. stol., redaktor

almanachu Ruch (1868) a pozdìji Lumíra, tak�e bývá øazen
k obìma tehdy vùdèím literárním smìrùm, k  ruchovcùm i k
lumírovcùm. Po maturitì studoval literaturu, jazyky, pøírodní
vìdy i matematiku, na dva roky v�ak studia pøeru�il a pobýval
v USA, co� mu dalo �ir�í svìtový rozhled a projevilo se i v jeho
tvorbì. Pùsobil pak jako profesor obchodní akademie, redak-
tor, autor a pøekladatel. Publikoval v Kvìtech, Zvonu, Ruchu,
Lumíru, Svìtozoru, Osvìtì, Národních listech aj.

Debutoval uprostøed sedmdesátých let sbírkou Básnì (1875),
následovala sbírka Jiskry na moøi (1880), kde se objevují moti-
vy jeho pobytu v Americe. Obì tato díla jsou naplnìna elegic-
kým tónem smutku, samoty, nedosa�itelnosti �ivotního �tìstí.
Po nich pøi�ly v letech osmdesátých svazky dal�í, Svìtlou sto-
pou, Na prahu ráje, Ze �ivota, Sluncem a stínem (1881, 1883,
1887).
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I v nich se básník pøedstavil jako lyrik chmurných �ivotních
pocitù, skepse a nejistot, postupnì v�ak hledající sebe sama a
pevnìj�í opory, jen� by stály proti jeho pochybnostem. Název
sbírky Sluncem a stínem ostatnì sám vyjadøuje tyto dvì mezní
polohy a Sládek si uvìdomuje, �e skuteènost bytí je nìkde mezi
nimi. Od elegických ver�ù se stále zøejmìji obrací k �ivotu dí-
tìte, u� ve sbírce Na prahu ráje a knihami uvedenými ní�e, ale
i k vlastenecké poezii a k obrazùm venkova, napø. ve sbírkách
Selské písnì a èeské znìlky, Smìska, Èeské písnì. (1889,
1891, 1892). Jimi jako by rýsoval novou etapu své tvorby, nej-
více zapadající do atmosféry doby a èeské kultury, a jimi se
také stává ètenáøsky nejzajímavìj�ím a nejvdìènìj�ím, proto
také vedle poezie pro dìti o nìm vytváøejí nejèastìj�í a nejtr-
valej�í pøedstavu.

Ze ètenáøského hlediska jistì pùsobilo i to, �e mu zde byl cizí
parnasismus, �e ve svých básních volil èasto jednoduchou pí-
sòovou formu (co� se projevilo nezøídka i v názvech sbírek),
�e dovedl oslovit �iroký okruh publika. Tento tón básník do jis-
té míry opou�tí svou tvùrèí etapou tøetí z let devadesátých, sbír-
kami V zimním slunci, Za soumraku, Léthé a jiné básnì. Nyní
si klade otázky jaksi obecnìj�í, filozofiètìj�í, poci�uje slo�itost
svìta i jeho nové, zejména sociální problémy. Sna�í se je v�ak
v mezích vlastních sil pøekonávat svou vírou v �ivot i svou na-
dìjí v budoucnost.

Podstatnou souèástí tvorby J. V. Sládka jsou dvì oblasti, kte-
ré nelze opominout. Je to jednak jeho u� zmínìná poezie
s motivy dìtství (napø. cyklus z knihy Na prahu ráje, který pro
dìti psán nebyl) èi pøímo u� dìtem urèená, tj. sbírky Zlatý máj,
Skøivánèí písnì, Zvony a zvonky. Zde je J. V. Sládek pokládán
právem za zakladatele èeské tradice, k ní� se pozdìji hlásili
napø. F. Hrubín, Jan Èarek a øada jiných. Dále pak je to jeho
èinnost pøekladatelská, ze které vynikly pøedev�ím pøeklady W.
Shakespeara (1564 - 1616, z nìho pøevedl do èe�tiny celkem
33 svazkù), Hebrejských melodií G. Byrona (1788 - 1824) a
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Písnì o Hiawathovi H. Longfellowa (1807 - 1882). Jako první
v�ak pøekládal i Kalifornské povídky F. B. Harta (1836 - 1902)
a mnohé autory dal�í. Celkovì lze o Sládkovi øíct, �e patøí spo-
lu se S. Èechem a J. Vrchlickým do trojhvìzdí, které nejvíce
charakterizuje èeskou poezii sklonku 19. století a které také
nejvíce vyjadøovalo literární snahy a� do pøíchodu moderny.

SLOHOTVORNÉ (STYLOTVORNÉ) PROSTØEDKY PRÓ-
ZY A POEZIE

Ka�dé literární dílo má své obecné slohotvorné prostøedky,
dané bezpøíznakovou (tj. neutrální, v�eobecnì v�itou a bì�-
nou) soustavou jazyka, a své slohotvorné prostøedky zvlá�tní.
V odborné literatuøe se u�ívá i výraz stylotvorné (z øeckého sty-
los = rydlo) prostøedky èi stylotvorní èinitelé.

Zjednodu�enì bychom mohli øíct, �e je to takové u�ívání ja-
zyka, které je právì pro toto dílo (èi pro tohoto autora) pøíznaè-
né, pøièem� èasto zvy�uje expresivitu textu.

V próze sem patøí napø. stavba vìty a souvìtí. Jsou autoøi,
kteøí dávají pøednost souvìtím souøadným, jiní podøadným,
del�ím souvìtím èasto velmi slo�itým, s øadou vlo�ených vìt
apod., nebo naopak krátkým vìtám. Dále sem patøí u�ívání
jiných jazykových vrstev ne� je spisovný jazyk, napø. obecné
èe�tiny, slangu, argotu. Za slohotvorný prvek mù�eme poklá-
dat také autorùv sklon k vìt�ímu èi men�ímu uplatnìní dialogù
apod. K slohotvorným prostøedkùm patøí i napø. støídání èaso-
vých rovin, u�ívání tzv. ich formy (pøíbìh je vyprávìn v první
osobì) nebo er formy (ve tøetí osobì) aj., srov. próza, její stav-
ba a �ánry. Podle slohotvorných èinitelù se mnozí autoøi �po-
znají� i jen z nìkolika stránek textu (napø. K. Èapek, Karel Po-
láèek), nìkteøí autoøi v�ak slohotvorné prostøedky mìní i uvnitø
díla v zájmu významového rozli�ení (napø. J.John v románu
Moudrý Engelbert, ale takových pøípadù je mnoho).

V poezii je uplatnìní slohotvorných prostøedkù slo�itìj�í a
mnohotvárnìj�í. Pøedev�ím mezi nimi má dùle�ité postavení
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sama volba slov, napø. zvý�ený výskyt neologismù èi naopak
slov zastaralých, v bì�ném jazyce neu�ívaných (napø. V. Ho-
lan), pøípadnì slov s výrazným citovým zabarvením apod., èi
naopak slov zámìrnì volených z v�edního, bì�ného zpùsobu
vyjadøování. Slohotvorné prostøedky tvoøí i u�ívání epitet, míra
uplatnìní obrazných pojmenování a tropù a jejich povaha. Dále
napø. návaznost na lidovou slovesnost nebo vìdomì zdùraz-
nìná návaznost na tvorbu jiného básníka, aj., pøirozenì i stavba
strofy a ver�e, pou�ití rýmù, metra atd. atd.

SOCIALISTICKÝ REALISMUS
Po r. 1917 se v Rusku velmi rychle roz�íøily avantgardní umì-

lecké smìry, zejména futurismus (kubofuturismus) v poezii a
konstruktivismus v architektuøe, výtvarné umìní se stávalo ve
své drtivé vìt�inì abstraktní (jinak také nefigurativní). Dùvod
byl prostý. Mladí tvùrci pojali spoleèenskou revoluci jako cosi,
èeho pøirozenou souèástí je i revoluce umìlecká, a ráznì od-
mítli �mì��áckou minulost�, spojovali se v rùzných skupinách a
hnutích. V krátkém období se tak stalo ruské umìní v èetných
smìrech souèástí celoevropského avantgardního hnutí,
v mnohém radikálnìji ne� jinde. Nemìlo to v�ak mít dlouhé
trvání. Jednak ruské avantgardì chybìlo doma sdostatek po-
èetné a pøipravené publikum, v podstatì byla více vá�ená a
známá v zahranièí, a jednak, co� bylo hlavní, takto svobodné,
nièím nespoutané umìní nemohlo a ani nechtìlo plnit po�a-
davky �ideových nástrojù�, je� kladlo sovìtské státní zøízení.

Od poèátku tøicátých let byl proto hlásán tzv. socialistický re-
alismus (termín pou�it poprvé 1932), který mìl zobrazit
v realistickém duchu skuteènost, av�ak zároveò v ní zdùraznit
�to nové�, co mìlo vést ètenáøe k sovìtskému pøesvìdèení a
k práci pro sovìtský stát. Socialistický realismus pøedstavil jako
�spojení kritického realismu s revoluèním romantismem� zná-
mý ruský prozaik Maxim Gorkij (vl. jm. Alexej Pe�kov, 1868 -
1936, Makar Èudra, Dívka a Smrt, Foma Gordìjev, Tøi, Matka
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aj., dramata Mì��áci, Na dnì aj.), to v�ak bylo spí�e navenek a
byla tu zneu�ita autorita nepochybnì významného spisovate-
le, jen� zaèínal svými �bosáckými� prózami zcela jinde a jen�
se po r. 1917 ocital èasto se sovìtskou mocí v konfliktních vzta-
zích. Rozhodující roli hrály mimoumìlecké zøetele, zejména
osobní Stalinova rozhodnutí a z nich pramenící stranická usne-
sení (1925: O politice strany v oblasti krásné literatury, 1932:
O pøestavbì literárních a umìleckých organizací aj., po druhé
svìt. válce tento tlak dále zesílil pùsobením ideologa A. �da-
nova).

Socialistický realismus byl prohlá�en za oficiální a jediný zpù-
sob literární (av�ak i malíøské, sochaøské a architektonické) èin-
nosti v SSSR, odsouvající celou èást významné tvorby do ne-
dobrovolného ústraní (napø. A. Achmatovová, 1889 - 1966,
Rù�enec, Bílé hejno aj.; I. Babel, 1894 - 1941, Rudá jízda; M.
Bulgakov, 1891 - 1940, Mistr a Markétka aj.; M. Cvetajevová,
1892 - 1941, po r. 1917 �ila v Praze, r. 1939 se vrátila do Mosk-
vy, Poema konce aj.; Boris Pasternak, 1890 - 1960, Nad barié-
rami, Sestra má - �ivot, pozdìji Doktor �ivago, 1987, Nobelova
cena; M. Zo�èenko, 1895 - 1958, Veselé povídky aj., pøíklady
by mohly v�ak mnohonásobnì pokraèovat).

Pøedstaviteli socialistického realismu se naproti tomu stali Mi-
chail �olochov (1905 - 1984, Tichý Don, Rozru�ená zemì, u nás
je více známý novelou Osud èlovìka), Nikolaj Ostrovskij (1904 -
1936, Jak se kalila ocel), Anton Makarenko (1888 - 1939, Zaèí-
náme �ít), Fjodor Gladkov (1883 - 1958, Cement, Energie aj.).
Pomìrnì samostatnou pozici si uchoval Ilja Erenburg (1891 -
1967, Tøináct dýmek, Den druhý, Bouølivý �ivot Lazika Rojt�tvan-
ce, pozdìji Pád Paøí�e, Tání aj.), i kdy� ani on se normám soci-
alistického realismu nemohl v nìkterých vyhnout zcela; napø.
v románu Den druhý. V tøicátých letech byla ideologie socialis-
tického realismu formálnì nesena snahou vytvoøit �èetbu pro
miliony�, ve skuteènosti v�ak nezastøenì agitaèními zøeteli. Mìla
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docela jednodu�e oslavovat sovìtskou moc a hlásat její správ-
nost, teoretická vysvìtlení byla a� jaksi dodateèná.

Po válce se v øadì románù tato literatura stávala oficiálním
stvrzováním velikosti vítìzství, pøièem� skuteèné a nesporné
hrdinství bylo mnohdy nahrazováno frázemi a gesty (Alexandr
Fadìjev, 1901 - 1956, Mladá garda), nebo byla nabubøelou a
spí�e smì�nou zále�itostí (Semjon Babajevskij, Rytíø zlaté hvìz-
dy apod.), silnì spjatou se Stalinovým kultem osobnosti.

Jeho smrtí socialistický realismus ztrácel pozice, nastávalo to,
co I. Erenburg nazval �táním�. U� koncem padesátých a poèát-
kem �edesátých let se rodila ruská literatura, která je kritická
k pøedchozím obdobím (napø. Vladimír Dudincev, 1918, Ne sa-
mým chlebem; poema Právem pamìti Alexandra Tvardovské-
ho, 1910 - 1971, autora Vojáka �orkina; nové prózy Konstantina
Paustovského, 1892 - 1968 aj., pozdìji napø. Vasilij �uk�in, 1929
- 1974, Èervená kalina, Vladimir Tìndrjakov, 1923 - 1984, Lov a
øada dìl autorù dal�ích). Tato tvorba u� není poznamenána ide-
ologií socialistického realismu èi dokonce stojí zcela ostøe proti
ní, staèí pøipomenout Alexandra Sol�enicina (nar. 1918, Jeden
den Ivana Dìnisovièe, Souostroví Gulag, nositel Nobelovy ceny).
Právì na Sol�enicinovi je v�ak vidìt, �e nová literatura nemìla
ani pak v SSSR rovnoprávnou pozici, její autoøi byli èasto nuce-
ni k emigraci a nìkterá díla nemohla vycházet, napø. Tvardov-
ského poema byla vydána a� r. 1987, kdy u� ov�em psala zcela
jiná generace ruských autorù.

U nás se socialistickým realismem zabýval napø. levicový
literární vìdec Bedøich Václavek (1897 - 1943, kdy zahynul
v Osvìtimi, vìnující se zejména lidové slovesnosti, napø.
Písemnictví a lidová tradice, Èeský národní zpìvník, dále
napø. Od umìní k tvorbì, Tvorbou k realitì) a brzy jej pojal
jenom jako jednu z mo�ných variant realismu obecnì, pøi-
èem� celkem výsti�nì postihl jeho mimoumìlecké ideové
zøetele. Potí�í jiných, spí�e politických meziváleèných pøí-
znivcù socialistického realismu (vìt�inou nechápajících jeho
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skuteènou podstatu jako Václavek) bylo, �e tì�ko hledali
autory, naplòující jeho po�adavky.

S trochou snahy se na�ly rysy blízké socialistickému realis-
mu v ojedinìlých knihách: v nejslab�í Olbrachtovì próze Anna
proletáøka, u  Pujmanové v Lidech na køi�ovatce,
v Neumannovì sbírce Rudé zpìvy. U� ne zcela právem byl
tento výraz vztahován napø. na Sirénu M. Majerové, která je
sociálním románem, co� znamená podstatný rozdíl. Snaha
vydupat ze zemì �tradici� èeského socialistického realismu
vedla po r. 1948 k tomu, �e za jeho autory byli prohla�ováni
celým svým dílem M.Majerová, I. Olbracht aj., co� je zøejmý
nesmysl, ale dokonce i  J. Wolker a J. Ha�ek, k èemu� ani není
tøeba nic dodávat.

Na poèátku padesátých let u nás socialistický realismus �vy-
kvetl� ve schematismu nìkolika tzv. budovatelskými romány,
ale od �edesátých let se stal spí�e teoretickým pojmem, o nìm�
se obèas poøádaly ponìkud rozpaèité konference, jen� se v�ak
a� na øídké výjimky vyhranìným autorským zámìrem v tvorbì
neprosazoval.

SOCIÁLNÍ ROMÁN, SOCIÁLNÍ LITERATURA
V tomto pøípadì nejde o termín, jen� by postihoval nìkterou

umìleckou skupinu, smìr èi období, pøívlastkem �sociální� je
vyjadøována urèitá vlastnost �irokého rozpìtí tvorby, jisté za-
mìøení èi jinak to, k èemu se zejména upíná autorùv zøetel.
Jde tedy o oznaèení tzv. �ánrové varianty, které má v�dy èet-
né pøesahy. Mù�eme se setkat s výrazem sociální román èi
sociální literatura (tedy i sociální povídkou atd., ov�em i sociálnì
cítìnou poezií), ale také s oznaèením sociální realismus, který
tento zøetel zpøesòuje zejména v polohách realistické prózy,
pøípadnì pøímo v rozmezí kritického realismu.

�Sociální� znamená vlastnì �spoleèenské�, ale jenom jazyko-
vì, ne významovì. Je rozdíl mezi sociálním románem a spole-
èenským románem. Sociální román vznikal je�tì pøed obdo-
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bím kritického realismu jako zobrazení �ivota a problémù rych-
le se rozmáhající vrstvy dìlnictva ve velkomìstech, pøevá�nì
�ijícího ve velmi tísnivých hospodáøských pomìrech, ale i u
zchudlých støedních vrstev. Výraznì se rozvinul v dobì kritic-
kého realismu a naturalismu (napø. Émile Zola, 1840 - 1902,
Germinal), v ruském realismu (napø. øada próz Maxima Gorké-
ho (vl. jm. Alexej Pe�kov, 1868 - 1936, Foma Gordìjev, Tøi,
Matka aj., drama Na dnì), ale i v literaturách jiných, napø. v USA
(Upton Sinclair, 1878 - 1968 Jatky, Petrolej, Boston; John Dos
Passos, 1896 - 1970, trilogie USA, aj.) v nìmecké literatuøe
(Hans Fallada, 1893 - 1947, Obèánku, a co teï?,) apod..

U nás byli pøedstaviteli sociální prózy u� napø. G. Pfleger Mo-
ravský, M. A. �imáèek, J. Arbes (�trajchpudlíci), pozdìji A. M.
Tilschová, K. Schulz (Tegtmeirovy �elezárny) B. Klièka K. Nový,
K. Konrád, J. Kratochvíl, M. Majerová, B. Bene�ová, È. Jeøábek
a øada dal�ích, sociální problematika byla vùbec v na�í literatuøe
�ivì poci�ována. V rùzné míøe byla sociální atmosféra pøítomna
prakticky veskrze v èeské próze venkovského realismu a poz-
dìji v nejlep�ích dílech èeského ruralismu. Sociální román je dík
své velké zobrazovací plo�e nejvýmluvnìj�í pøíle�itostí
k zachycení problémù, které takováto tvorba sleduje, ov�em
sociální literatura je obsáhlej�í, jak u� tu bylo naznaèeno, zahr-
nuje i krat�í útvary prózy (nejen povídku a novelu, ale nìkdy se
projevovala i v soudnièkách aj.) a pøirozenì také poezii.

Pro èeské básnictví je pøíznaèné, �e se v nìm sociální moti-
vy objevovaly nejen u �buøièù�, u  F. Gellnera aj., nebo v  prole-
táøské poezii, ale i u autorù jako byl napø. J. Èarek. V�eobecnì
lze øíct, �e sociální zøetel byl silný u èetných tvùrcù katolického
proudu, i kdy� pøirozenì výklad sociálních skuteèností èi vzta-
hù se tu li�il od autorù napø. levicových.

Proto bylo znaènì zkreslující ztoto�òovat v padesátých le-
tech sociální literaturu se socialistickým realismem nebo v ní
pøinejmen�ím vidìt jakousi pøedzvìst socialistického realis-
mu (napø. v Sirénì M. Majerové). Pro socialistický realismus



357

nebyly toti� zajímavé zøetele vskutku sociální, nýbr� ideovì
agitaèní. Pravda je, �e takové najdeme i v nìkterých sociál-
ních románech meziváleèných (napø. právì u M. Majerové, dále
u K. Nového, M. Pujmanové apod.), jsou v�ak dùsledkem kres-
by �ivotní reality, nikoliv pøedem daným cílem.

SONET (ZNÌLKA) A JINÉ FORMY LYRIKY
V lyrické poezii jsou známé nìkteré ustálené (tzv. pevné) for-

my, u nich� se pùvodnì dodr�oval i pravidelný rytmus (metric-
ký ver�, metrum = pøesnì urèený rytmus), pozdìji èasto jen
ver�ové èlenìní strof. Mezi nejznámìj�í z nich patøí sonet, èesky
znìlka.

Skládá se ze ètrnácti ver�ù, obvykle tak, �e po prvých dvou
ètyøver�ových strofách následují dvì strofy tøíver�ové (tj. 4 + 4
+ 3 + 3 = 14 ver�ù), nìkdy v�ak mohou být dvì prvé strofy
spojeny, pak jsou spojeny i dvì strofy závìreèné. U rýmovaných
sonetù býval rým pravidelný, v novìj�í poezii nemusí pravidel-
né rozlo�ení dodr�ovat, ostatnì jsou i sonety nerýmované.
Podstatné je, �e první èást sonetu (tj. prvých osm ver�ù) vyja-
døuje urèitou my�lenku, pocit, náladu atd., a to èasto jako otáz-
ku, rozpor (napø. vnitøní rozpor básníkovy mysli, jeho citu apod.),
zatímco závìreèných �est ver�ù je pointou básnì, shrnutím,
odpovìdí na otázku, výsledným stanoviskem èi poznáním. Pøes
zdánlivou jednoduchost stavby je sonet dosti nároèným bás-
nickým tvarem: nestaèí pøi nìm dodr�et danou pevnou formu,
tvar, stejnì podstatné je, jak významovì autor zvládne napìtí
mezi prvými osmi a dal�ími �esti ver�i.

Sonet je proto pokládán právem za útvar v lyrické poezii mis-
trovský. V renesanci psali sonety takøka v�ichni básníci, nej-
proslulej�í z nich Francesco Petrarca (1304 - 1374, sbírka Zpìv-
ník), William Shakespeare (1564 - 1616, Sonety), v sonetech
jsou psány i nìkterá obsáhlá básnická díla, v nich� se stává
èásteènì útvarem lyrickoepickým (J. Kollár, Slávy dcera). U nás
psali sonety napø. J. S. Machar, J. Vrchlický a dal�í, jen málo-
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který básník si sonet alespoò nìkdy nezkusil. Tento tvar lyriky
je v�ak �ivý dodnes a objevuje se i v poezii druhé pol. 20. stol.

Co� nelze øíct o jiných pevných formách lyriky, s nimi� se se-
tkáme èastìji v poezii star�í, napø. u  lumírovcù a ruchovcù,
ale i básníkù dekadence. V novìj�í tvorbì v�ak nìkteré z nich
nezøídka u�íval V. Nezval (napø. rondel, rondó a gazel), rispet
byl oblíbeným tvarem J. Hory a S. K. Neumanna, rondó J. Sei-
ferta aj. Tak�e ani ony nenále�í jen minulosti.

Patøí mezi nì napø. sestina, pùvodnì provensálský zpìvný
útvar slo�ený ze �esti strof po �esti ver�ích. Balata je slo�ená
ze ètyøver�ové a desetiver�ové strofy. Rondel má tøi strofy a
celkem dvanáct a� patnáct ver�ù, první dva ver�e se v nìm
v�dy opakují na konci druhé a tøetí strofy. Rondó poskytuje
autorovi øadu mo�ností, mù�e toti� mít dvì nebo tøi strofy, cel-
kem osm, tøináct nebo patnáct ver�ù, na konci ka�dé strofy se
opakuje první ver� nebo alespoò jeho zaèátek, na konci osmi-
ver�ového rondó první dva ver�e, jsou v�ak i dal�í stavby ron-
dó. V celém rondó se dodr�ují jen dva rýmy, jde tedy o formu
dost nároènou a mo�ná právì proto básníky lákající. Rispet je
osmiver�ový útvar, jeho� prvá strofa má ètyøi ver�e s obkroèným
rýmem, druhá a tøetí dva ver�e s rýmem sdru�eným, ritornel je
trojver�í, v nìm� se prvý ver� rýmuje s posledním.

Tradièní pevnou formou lyriky je i gazel, pùvodnì arabský a
perský ver�ový útvar, mající deset a� tøicet èi pìt a� patnáct
dvojver�í, prvé dvojver�í se rýmuje sdru�eným rýmem a tento
rým se pak opakuje v ka�dém sudém ver�i. Tercína (tou je napø.
psána Dantova Bo�ská komedie, srov. strofa a ver�) je slo�e-
na ze tøí ver�ù a v následujících tercínách básnì se v�dy liché
ver�e rýmují se sudým ver�em strofy pøedchozí. Stance se sklá-
dá z osmi ver�ù, prvých �est má støídavý, poslední dva sdru-
�ený rým.

Francouzská balada (také se jí øíká villonská balada, srov.
balada) má tøi sedmiver�ové a� dvanáctiver�ové strofy a ka�-
dá strofa konèí refrénem, celek uzavírá ètyøver�ová a� �esti-
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ver�ová strofa, tzv. �poslání� se stejným refrénem a ve v�ech
strofách se opakují dva a� tøi rýmy, tak�e jde také o formu au-
torsky obtí�nou.

Podobnì pùvodnì pevné formy lyrickoepické, balada a
 romance, nejsou u� dodr�ovány tvárnì, ale staly se spí�e ozna-
èením pro významové polohy básnì.

SOUDNIÈKA
Literární útvar ve své podstatì �urnalistický, èerpající

z pøípadù projednávaných v soudních síních. Proto�e v�ak
soudnièky patøívaly k zajímavým a ètenáøsky vdìèným rubri-
kám novin (zejména mezi svìt. válkami), postupnì na sebe
braly nìkteré rysy fejetonu, od novináøské zprávy se
u výrazných autorù pøesouvaly více k umìlecké próze.

Pravá soudnièka musela být trochu nadsazená, humoristická
a ironická, vìt�inou se týkala drobných, a� nevýznamných pøí-
padù, napø. urá�ek na cti, sousedských sporù, v�elijakých krá-
de�í, sòatkových podvodù, man�elské �árlivosti, men�ích ublí-
�ení na tìle pøi hospodských rvaèkách apod. Soudnièka mìla
pøedev�ím pobavit, rozptýlit, byla svého druhu satirou na lid-
ské slabosti a �patné vlastnosti, zároveò v sobì nesla nìkteré
prvky �ánrového obrázku. Proto tématem soudnièek nebývaly
obvykle skuteènì vá�né kriminální pøípady, jako jsou vra�dy
apod.

Klasická soudnièka v dne�ním tisku prakticky zanikla, nedá
se smì�ovat ani s �èernou kronikou�, ani s referováním
o velkých kriminálních deliktech. V èeské literatuøe bylo nìko-
lik proslulých autorù soudnièek, napø. E. Bass, K. Poláèek, R.
Tìsnohlídek, kteøí své soudnièky vydávali i kni�nì. Jako soud-
nièkáø vynikl i Franti�ek Nìmec (1902 - 1962, svazek Soudniè-
ky aneb Louèení s Rokr�tem).
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ANTONÍN SOVA
1864 - 1928
Básník a prozaik, jeden z tìch, kteøí podepsali manifest Èes-

ké moderny (dal�ími byli napø. V. Mr�tík, F. X. �alda, O. Bøezi-
na, J. S. Machar), pøední pøedstavitel generace devadesátých
let (tj. autorù, kteøí v této dobì vstupovali do literatury). Praco-
val v kanceláøi Ottova slovníku nauèného, pozdìji na magis-
trátu, posléze byl jmenován øeditelem Mìstské knihovny
v Praze. Psal do Lumíru, Svìtozoru, Zlaté Prahy, Moderní re-
vue, Rozhledù, Èeské kultury, Nového kultu, Èervna, Cesty,
Rozprav Aventina aj.

A. Sova bývá nìkdy oznaèován za �zakladatele èeské lyriky�,
co� je mínìno ov�em do znaèné míry obraznì. Má tím být vy-
jádøeno, �e se ve své poezii zprvu impresionistické a pozdìji
symbolistické zvlá�� vyhranìnì a vnímavì obrací k nitru èlo-
vìka, k jeho psychice, pocitùm, náladám, a z pozice lyrického
mluvèího je vyjadøuje s krajní bezprostøedností a upøímností.
Sova vskutku dovedl pùsobivì to, co je podstatou ka�dé lyriky,
toti� �otevøít sebe sama� ètenáøi, odkrýt pøed ním své vlastní
vidìní. Po debutu Realistické sloky (1890) jsou to básníkovy
sbírky z devadesátých let, Kvìty intimních nálad, Z mého kraje
(1891, 1892) kde mistrným zpùsobem zachycuje prchavé oka-
m�iky dojmù z pøírody, èasto plných smutku, stesku, jako by
ho samy tyto dojmy vedly k podstatným �ivotním otázkám.

Ty pøevládly v Sovových sbírkách dal�ích, napø. Soucit i vzdor
(1894), Zlomená du�e (1896) a Vybouøené smutky (1897), kde
se pøiklání k  symbolismu, nikoliv zcela vzdálen O. Bøezinovi.
Ale proto�e u nìho je v�dy prvotní pro�itek, zùstává i Sovùv
symbolismus více ukotven v pøímé citovosti, zejména ve sféøe
milostné lyriky, objevující se ve sbírkách psaných po pøelomu
století, zejména Je�tì jednou se vrátíme (1912), ale u� pøed
touto sbírkou Dobrodru�ství odvahy (1906), Lyrika lásky a �i-
vota (1907). Právì ty se staly pro ètenáøský obraz Ant. Sovy
zvlá�� významné svým vnitøním napìtím lidského vzru�ení a
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lidské nenaplnìnosti �ivotní touhy. Po nich Sovùv symbolis-
mus vrcholí ve sbírce �nì (1913) a jakéhosi sjednocení dosa-
huje básníkùv obraz ve sbírce Zpìvy domova (1918), reagující
na první svìt. válku. Spojení básníka se svìtem a rodnou zemí,
které Zpìvy domova vyjadøují, je mu východiskem i pro jeho
básnické sbírky dal�í, napø. Jasná vidìní, Nadìje i bolesti, Drsná
láska (1922, 1922, 1924), psané u� v letech dvacátých, pro
jeho poezii �ivotního usmíøení, vyrovnanosti a klidu. Sovùv ly-
rismus, u tohoto autora neodmyslitelný, pronikal i do jeho knih
prozaických, a� �lo o povídkové soubory nebo romány (Ivùv
román, Výpravy chudých, Tóma Bojar).

A. Sova patøil u� na pøelomu století, ale i v letech dvacátých,
k nejètenìj�ím èeským básníkùm. Pøedstavoval výrazný krok
od ruchovsko lumírovské tradice, svou upøímností dovedl ète-
náøe oslovit zpùsobem, který lze vzdálenì pøirovnat s oslovením
Seifertovými básnìmi pozdìji. Av�ak nejen �e patøil
k nejètenìj�ím. Nebude asi nadsázkou, kdy� øekneme, �e Sova
byl ve svém èase vskutku tím pravým básníkem pro tehdy støed-
ní generaci ètenáøù, kterým S. Èech u� pøipadal zastaralý, ale
pro nì� se avantgarda zdála �bláznivá� a ve své volné obraz-
nosti vzdálená.

A. Sova byl �èitelný�, jeho vroucí citové zaujetí napø. pro pøí-
rodu dovedlo oslovit. Tento autor si z impresionismu odnesl
velký dar nejen imprese (tedy dojmy, pocity) vyjadøovat, ale
také probouzet. Leckdo si právì nad Sovovými ver�i náhle, a
mo�ná k vlastnímu pøekvapení, uvìdomil, �e jeho �ivot není
slo�en jen z ka�dodenního kolobìhu, ale �e kdesi na dnì du�e
má ukryty i jakési hodnoty, tu�by, sny. Velice èasto byl pozdìji
Sova právì pro tuto svou pùsobivost oceòován autory nových
generací, kteøí u� psali jinak ne� on sám. Bylo by �koda, kdyby
jeho citová vroucnost nena�la svého ètenáøe i dnes a kdyby-
chom si Antonína Sovu zaøadili jenom do literární historie.



362

SPIRITUÁLNÍ PROUD
V tomto pøípadì nejde o �ádnou vyhranìnou umìleckou sku-

pinu èi smìr, ale o spí�e pomocné oznaèení blízkosti tìch bás-
níkù, kteøí v meziváleèných letech kladli do popøedí významo-
vosti svých ver�ù duchovní hodnoty èi základní �ivotní pocity
koneènosti bytí, pro�itek smrti jako lidského konce, vnitøní zá-
pasy protichùdných pocitù, pøevahu nejistot nad jistotami atd.

Také bychom mohli øíkat prostì �duchovní� poezie (lat. spiri-
tualis = duchovní), a pøirozenì si ihned uvìdomíme, �e pevnì
stanovit hranice spirituálního proudu není mo�né. Duchovní
hodnoty nepochybnì zastávali i básníci, kteøí ke spirituálnímu
proudu øazeni nebývají, ve velmi výrazné míøe napø. surrealis-
té. O duchovní hodnoty èlovìka jde ov�em i v takových kni-
hách, jako je Seifertova sbírka Jablko z klína, která spoleènì
s jeho sbírkou Ruce Venu�iny bývá k tomuto proudu øazena
jen nìkdy.

Jestli�e se tedy hovoøí o spirituálním proudu, jsou tím mínìni
pøedev�ím ti básníci meziváleèných let a let po druhé svìt. vál-
ce, kteøí pøedev�ím v základních otázkách lidského bytí buï
patøili k autorùm katolického smìru, jakými byli napø. J. Deml,
J. Zahradníèek, V. Renè, B. Reynek, nebo kteøí k nim bezpro-
støednì nepatøili, nebo� nesdíleli jejich nábo�enské pøesvìd-
èení, pouze s nimi èastìji spoleènì publikovali (napø.
v èasopisech Akord, Listy pro umìní a kritiku, Tvar) a byli jim
blízcí i svým umìleckým výrazem. Platí to zejména o  J. Horo-
vi, F. Halasovi, V. Holanovi, V. Závadovi, F. Hrubínovi, i kdy�
jistì ne u v�ech ve stejné míøe, a hlavnì nikoliv v celku díla,
nýbr� spí�e v urèitém období jejich tvùrèího vývoje.

Snad nejpøesnìji postihneme spirituální proud nikoliv jmény
autorù (proto�e nikoliv ka�dý, jak je patrné z uvedených jmen,
u nìho setrvával v celé své tvorbì), ale obrazným vyjádøením,
které bylo pou�ito v souvislosti s tímto básnictvím: Poezie smrti,
ticha a èasu.
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SPOLEÈENSKÝ ROMÁN
Tzv. �spoleèenský román� je termínem pro �ánrovou varian-

tu, a podobnì jako v jiných podobných pøípadech (napø. soci-
ální román) nemá pøesnì vymezené hranice. Koncem 19. stol.
a mezi obìma svìtovými válkami býval románem se �ir�ím
zábìrem dìní ve spoleènosti, vìt�inou i v del�ím èasovém roz-
pìtí dìje, èasto, i kdy� ov�em ne v�dy (a u nás témìø nikdy),
se zobrazením tzv. �vy��ích� vrstev.

Od Balzakových dob v sobì nesl i silný zøetel kritického rea-
lismu, v nových polohách si obvykle svou kritiènost udr�oval
i nadále. Jako pøíklady spoleèenského románu po období kri-
tického realismu mù�eme pøipomenout díla, je� psal Thomas
Mann (1875 - 1955, napø. Buddenbrookovi, Kouzelný vrch),
Hans Fallada (1893 - 1947, Vlk mezi vlky), Lion Feuchtwanger
(1884 - 1958, trilogie Èekárna: Úspìch, Oppermannovi, Vy-
hnanství), Theodor Dreiser (1871 - 1945, Americká tragédie),
Sinclair Lewis, (1885 - 1951, Babbit, Továrník Dodsworth), Fran-
cis Scott Fitzgerald (1896 - 1940, Velký Gatsby), zvlá�� pøí-
znaèným autorem je John Galsworthy (1867 - 1933, Sága rodu
Forsytù) aj. Patrné ov�em je, �e pøíkladù bychom mohli uvést
bezpoèet. Nìkteré uvádíme i v jiné souvislosti, srov. realismus.

Vlastnì ka�dý �iroce zalo�ený román s poèetnými lidskými
osudy, výrazným dìjovým prostøedím a událostmi, je� pøesahují
hranice jednotlivce a vztahují se k �ir�ímu obrazu doby, je romá-
nem spoleèenským. Proto je tøeba dùslednì odli�it takovouto
umìleckou tvorbu od faktu, �e se stejného oznaèení èasto u�ívá
èistì komerènì pro konzumní literaturu pøedkládající ménì ná-
roènému publiku líbivý obraz �ivota v panských sídlech,
v bohatých palácích èi vilách, s drahými automobily, �ampaò-
ským, kaviárem, �perky a pøíjemnými zá�itky, do nich� by mohl
ètenáø promítat sebe sama. Dnes ale èastìji divák ne� ètenáø,
proto�e tato tendence sílí v rùzných televizních seriálech typu
Dallasu, Esmeraldy apod.
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U nás mezi autory umìlecky významných spoleèenských ro-
mánù mù�eme poèítat napø. A. M. Tilschovou, J. Johna, J. Hav-
líèka, K. Èapka, V. Vanèuru, E. Hostovského, K. Nového, V.
Martínka, V. Mr�tíka, J. Mahena , K. J. Bene�e, K. M. Èapka
Choda, K. Poláèka, M. Pujmanovou a øadu dal�ích. Znovu v�ak
musíme pøipomenout, �e ka�dé takovéto urèení je ov�em jen
pøibli�né jako u v�ech tzv. �ánrových variant prózy.

V tomto vyhranìném pøípadì je v�ak dobøe uvìdomit si zá-
sadní rozdíl mezi skuteènou povahou �spoleèenského romá-
nu� (i kdy� ji nelze vymezit zcela jednoznaènì) a u�íváním pøí-
vlastku �spoleèenský� ve zcela jiných souvislostech konzumní
literatury.

SPOR
Oblíbený tvar støedovìké ver�ované epiky, který se objevo-

val èasto i v literatuøe humanistické a u nás v literatuøe doby
husitské. Podstata sporu (èi také sváru) spoèívá v tom, �e dvì
strany spolu vedou rozhovor, v nìm� ka�dá zastává jiný ná-
zor, tak�e jedna vyvrací tvrzení druhé a naopak.

Koøeny tohoto literárního útvaru musíme hledat na støedovì-
kých univerzitách, pøi tzv. disputacích. Pøi nich stáli dva uèenci
proti sobì, ka�dý z nich vzná�el své argumenty, a posluchaèi
pak posuzovali, kdo lépe obstál, ten také v disputaci vítìzil.
V literární podobì sporu ov�em vìt�inou autor stojí na jedné
stranì, mohli bychom øíct, �e �hraje za jedno mu�stvo�. Opaè-
ná strana proto èasto vzná�í nìkterá tvrzení jen proto, aby je
mohla strana sporu, které autor víc pøeje, co nejsnáze vyvrátit.

Zdálo by se, �e forma sporu nejlépe vyhovovala nároèným
dílùm, kde opravdu �lo o zaujetí stanovisek k záva�ným otáz-
kám právnickým, nábo�enským, filozofickým, politickým apod.
V èeské literatuøe tak tomu bylo napø. v díle Ctibora Tovaèov-
ského z Cimburka, jeho� Hádání Pravdy a L�i o knì�ské zbo�í
a panování jich (1467) bylo psáno jako alegorická skladba, je�
mìla vyjádøit pøevahu kali�nické �lechty nad katolickou, spis
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byl vìnován Jiøímu z Podìbrad. Také u� døíve husitské Hádá-
ní Prahy s Kutnou Horou mìlo zøejmì vzdìlaného autora, kte-
rý pro�el univerzitou, stejnì tak Tkadleèek, vzniklý krátce po r.
1400. Av�ak ver�ovaná skladba Podkoní a �ák z konce 14.
stol. èi Svár vody s vínem dokazují, �e zejména jako satira nebo
prostì zdroj pobavení byl tento literární útvar u�íván u� ve støe-
dovìku i v tvorbì se zamìøením k �ir�ímu lidovému publiku.

STAROSLOVÌNSKÁ LITERATURA
Støedovìká literatura byla podmínìna jazykem, jen� byl u�

natolik bohatý, aby jím bylo mo�no vyjadøovat nejen to, co vy-
�adoval bì�ný mezilidský styk. �lo pøedev�ím i o nároènìj�í
my�lenky, slo�itìj�í pøedstavy a pojmy, které s sebou literární
tvorba pøiná�ela, v té dobì zejména my�lenky a pøedstavy køes-
�anské víry, �íøící se Evropou.

Dnes se nám to zdá samozøejmé, ale tehdy to tak samozøej-
mé nebylo. V západní i støední Evropì pøevládala literatura
psaná latinsky, latina byla jazykem vzdìlancù, jimi� tehdy byli
výhradnì knì�í, a také jazykem úøedních dokumentù v�eho
druhu. Latina byla literárnì vysoce rozvinutá, její u�ívání moh-
lo navazovat na tradici starovìkého Øíma, jeho� pøechod od
pohanství ke køes�anství byl po dlouhém pronásledování køes-
�anù uzákonìn za vlády císaøe Konstantina (306 - 337) edik-
tem milánským (315). Koncem 4. stol. také vznikl úplný latin-
ský pøeklad bible, tzv. Vulgata, v latinì byly psány první legen-
dy, církevní texty aj. Po Evropì se tedy �íøilo køes�anství ze-
jména latinským jazykem, jenom�e to zároveò znamenalo
i zesílení moci tehdej�í východofranské øí�e.

Takovému tlaku se chtìla bránit Velkomoravská øí�e, proto
kní�e Rostislav po�ádal r. 862 byzantského císaøe Michala III.
o vyslání køes�anských knì�í, kteøí by tomuto tlaku mohli èelit
zavedením liturgie (= bohoslu�ebné obøady, nábo�enské úko-
ny) v národním jazyce. Ani to v�ak nebylo tak jednoduché. Ve
východní øímské øí�i (v té dobì u� byla nìkdej�í Øímská øí�e
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rozdìlena na dvì, západní a východní), tj. v Byzanci, byla cír-
kevním jazykem øeètina, a té by beztak na Velké Moravì nikdo
nerozumìl.

Oba køes�an�tí vìrozvìstové, kteøí pøi�li v r. 863, tj. Konstan-
tin (827 - 869, pozdìji pøijal klá�terní jméno Cyril) a jeho bratr
Metodìj (zemø. 885) pøevzali proto jako církevní jazyk Velké
Moravy tzv. staroslovìn�tinu (také nazývanou starou církevní
slovan�tinou), co� bylo pùvodnì slovanské náøeèí v okolí mís-
ta, odkud pøi�li, tj. Solunì. Ke staroslovìn�tinì vytvoøili na zá-
kladì øeckého písma písmo vlastní, hlaholici, pozdìji zjedno-
du�enou na cyrilici, která je dodnes základem písma v mnoha
slovanských zemích (napø. ruské azbuky). Konstantin a Meto-
dìj s sebou pøinesli nìkteré nábo�enské spisy, pøelo�ené do
staroslovìn�tiny, napø. èásti bible, bohoslu�ebné texty aj., a
jejich pøítomnost na Velké Moravì mìla znaèný úspìch. Kon-
stantin se stal biskupem, na Moravì vzniklo arcibiskupství a
Metodìj byl jmenován arcibiskupem. Tento úspìch byl v�ak
velmi krátký.

Po Metodìjovì smrti a pádu Velké Moravy poèátkem 10. stol.
byli jeho �áci vypuzeni a bìhem 11. stol. i u nás pøevládla litur-
gie latinská, ale s ní pøirozenì také latinsky psaná literatura.
V Èechách byl posledním sídlem staroslovìnské liturgie Sá-
zavský klá�ter, v jeho� èele stál del�í èas opat Prokop. I tento
klá�ter v�ak bìhem 11. stol. zanikl. Staroslovìnské obøady byly
sice obnoveny v klá�teru Na Slovanech za Karla IV., který jej
zalo�il, ale to u� nemìlo velký vliv, proto�e vedle církevní latiny
se objevovaly texty pøímo v èe�tinì.

Ze staroslovìnských památek mnoho nezùstalo, známý je
Proglas, �ivot Konstantinùv, �ivot Metodìjùv (tj. tzv.
 panonské legendy), �ivot kní�ete Václava, Druhá staroslovìn-
ská legenda o sv. Václavu, tzv. mlad�í, vzniklá podle latinské
pøedlohy tzv. Kristiánovy legendy. Je jisté, �e staroslovìnských
textù bylo na Velké Moravì i v Èechách více, ale nedochovaly
se.
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ANTAL STA�EK
(vl. jm. Antonín Zeman)
1843 - 1931
Obèanským povoláním advokát (vìt�í èást své praxe provo-

zoval v Semilech), prozaik, èerpající látkovì pøedev�ím
z východoèeského venkova, který dùvìrnì znal. Otec I. Olbrach-
ta, pøispíval do Kvìtù, Osvìty, Zlaté Prahy aj. Aèkoliv debuto-
val ver�i a i pak vydal je�tì tøi knihy básní, jeho skuteèným
vstupem do literatury byl koncem sedmdesátých let román
Nedokonèený obraz (1878), zejména v�ak v polovinì devade-
sátých let povídkový soubor Blouznivci na�ich hor (1895).

V nìm se projevil jako autor, který na pùdorysu venkovské
prózy dovede vystavìt pøesvìdèivé obrazy lidského �ivota a jít
pod vnìj�í, jevovou vrstvu skuteènosti. V tomto svazku, podob-
nì jako v nìkterých dílech T. Novákové, vystupuje zvlá�tní at-
mosféra východoèeského venkova, v nìm� vedle tì�kého ka�-
dodenního boje o ob�ivu hraje významnou roli cosi, co nemá
hmotnou povahu, co je neustálým hledáním duchovního smyslu
lidského bytí. Ústøedním motivem próz knihy je �blouznìní�,
�duchaøení�, tj. spiritismus, který se mezi podkrkono�ské ven-
kovany dostával z Nìmecka, ale zde objevoval pøipravenou
pùdu v lidské hloubavosti, sahající a� k èeskobratrským tradi-
cím. Sta�kovi blouznivci se stávají svým zpùsobem nositeli nové
reformace, nové víry a nového mravního øádu, av�ak zároveò
tìmi, kdo hledají útìchu ve svých potí�ích. Spiritismus je pro
nì do znaèné míry i útìkem od nesnází, je� sami nedovedou èi
nemohou øe�it. Realita a mystika se propojují zpùsobem, nad
kterým nás nemù�e nenapadnout trvalý, i dnes platný dùvod
vzniku nejrùznìj�ích nábo�enských i nenábo�enských sekt
apod., aèkoliv osudy Sta�kových postav jsou jednoznaènì spja-
ty se svou dobou a svým prostøedím.

Po Blouznivcích na�ich hor se autor obrátil nejprve románem
V temných vírech (1900) a pozdìji románem Bohatství (1918)
k problematice sociální, jinými romány (Na rozhraní, Pøelud)
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k námìtu spoleèného �ivota Èechù a Nìmcù v pøíhranièních
oblastech, románem Stíny minulosti k �ivotu malého mìsta
v èasech první svìt. války. Velmi známá je autorova próza èer-
pající z událostí r. 1848, O �evci Matou�ovi a jeho pøátelích
(1932, zfilmováno).

V�echny tyto prózy, námìtovì rùznorodé a také uplatòující
rùzné stavební postupy (napø. nìkdy psychologický obraz po-
stavy, jindy rozsáhlý popis a úvahy, nìkdy sevøený zábìr, jindy
slo�itý dìj), mají v�ak nìco blízkého. Je to pøedev�ím prostøe-
dí, v�dy tak èi onak spojené s Podkrkono�ím, a pak vidìní støetu
èlovìka se skuteèností, která èasto jako by ho zaskoèila a s ní�
je nesnadné se vyrovnat. Co� nás vlastnì vede zpìt
k Blouznivcùm na�ich hor, k dílu, v nìm� pravdìpodobnì mù-
�eme nalézt vrchol Sta�kovy tvorby.

STAVBA DRAMATU
viz tragédie
Pod tímto heslem jsou mj. vysvìtleny základní termíny vý-

stavby klasického dramatu, jak se ustálily u� v  antické literatu-
øe: jednota místa, èasu a dìje, kompozièní (= stavební) sled
expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofy.

STAVBA PRÓZY
viz próza, její stavba a �ánry
Pod uvedeným heslem jsou vysvìtleny mj. základní termíny

výstavby prozaického díla umìlecké literatury: námìt, fabule,
motiv, sy�et. Dále základní rozli�ování povídky, novely, romá-
nu a základní výrazové prostøedky prózy. Srov. i  �ánr, �ánro-
vá varianta.

STROFA (SLOKA) A VER�
Celek ver�ù, a to jak po stránce stavební, tak významové.

V básni jej poznáme obvykle tak, �e je ka�dá strofa od dal�í
oddìlena mezerou, nìkdy jsou v�ak napø. u  sonetu významo-
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vì blízké strofy spojeny. Pokud jde hlavnì v nové poezii pouze
o to, �e urèité úseky ver�ù jsou mezerou oddìleny (takto mù�e
stát ov�em potom samostatnì i jediný ver�), nejedná se ob-
vykle o pevnou strofickou formu v pravém slova smyslu, ale
o urèitý zpùsob významového a intonaèního (intonace = zvu-
kový ráz projevu) zdùraznìní.

Pevné strofické formy byly toti� kdysi pøesnì dány a mìly svá
pravidla. Ve starovìké poezii to byl napø. distichon (dvojver�í),
tristich (tøíver�í), tetrastich, kvintet a sextet (ètyøver�í, pìtiver�í
a �estiver�í), pozdìji, zejména v románské poezii, se v�ily vý-
razy tercina pro tøíver�í (napø. v tercinách je psána Bo�ská ko-
medie, Dante Alighieri, 1265 - 1321), stance (osmiver�í) aj. Na
vy��í rovinì básnì byla pak strofa vázána co do rozsahu, støí-
dání apod. stavbou znìlky èi jiné pevné formy lyriky. Tradièní
básnická strofa v tzv. �øeèi vázané� má èasto u jednotlivých ver-
�ù stanovený i poèet slabik a metrum (= pravidlem urèený ryt-
mus), tj. u pøízvuèné poezie støídání pøízvuèných a nepøízvuè-
ných, u èasomìrné dlouhých a krátkých slabik. Ver�e se nazý-
vají obvykle podle poètu stop (napø. pentametr má pìt stop,
hexametr �est stop), pøièem� ka�dá stopa je tvoøena jedním
rytmickým celkem. U pøízvuèné poezie tvoøí jednu stopu jeden
jamb (nepøízvuèná, tj. rytmicky nedùrazná slabika a po ní pøí-
zvuèná, rytmicky dùrazná) èi jeden trochej (pøízvuèná a po ní
nepøízvuèná) nebo jeden daktyl (po pøízvuèné slabice násle-
dují dvì nepøízvuèné), u èasomìrné poezie jsou stopy dány
obdobnì nikoliv pøízvukem, ale délkou slabik, èasomìrnì je
psán napø. Pøedzpìv Kollárovy Slávy dcery. Obvyklým zakon-
èením ver�e je rým, tj. zvuková shoda konce jednoho ver�e
s koncem ver�e jiného, co� se èasto dìje podle daného rýmo-
vého schématu (napø. se spolu rýmují liché ver�e a sudé ver-
�e, nebo ve ètyøver�í prvý se ètvrtým a druhý s tøetím aj.).

Pevná ver�ová, metrická èi rýmová pravidla dávají poezii sta-
vební kázeò a výraznost. Èasto v�ak vedla k pøehnanému lpì-
ní na urèitých pevných zákonitostech, jim� se zejména v  par-
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nasismu pøizpùsoboval slovní výbìr básnì, nezøídka i komolení
slov (aby byl dodr�en poèet slabik a neporu�ilo se metrum)
apod. Tato pravidla také mnohdy jako by stála proti dal�í slo�-
ce poezie, její obraznosti. Co si mìl básník poèít, kdy� chtìl
pou�ít tøeba skvìlé metafory, ale výraz se mu �neve�el� do poètu
slabik, nedodr�oval metrum a nerýmoval se? Proto v nové po-
ezii je èastìj�í volný ver�, který u nás prosazovala u� pøedvá-
leèná moderna a jeho� rytmické èlenìní není tak mechanické,
vyplývá spí�e z významových dùrazù a zvukového rázu bás-
nického projevu, intonace. Co� odpovídá i volnému zacházení
se stavbou strof a tomu, �e ver�e èasto nejsou rýmované.

Neznamená to, �e by takováto poezie pøestávala být poezií:
volný ver� zvýrazòuje obrazné pojmenování, osobitý princip
básníkovy skladby a pøirozený rytmus významového celku.

LADISLAV STROUPE�NICKÝ
1850 - 1892
Hospodáøský správce, úøedník, redaktor, dramaturg Národ-

ního divadla, pøispíval do Humoristických listù, Lumíru, Svì-
tozoru, Paleèka, �otka aj. Napsal nìkolik knih próz, vìt�i-
nou typu �ánrových obrázkù (napø. povídkové soubory Hu-
moristické ètení, Rozmarné historky, Z Prahy a venkova, ro-
mán Cavani), podstata jeho tvorby je v�ak v divadelních
hrách, vìt�inou také pojatých jako veselohry.

L. Stroupe�nický jich vytvoøil mnoho (napø. Èerné du�e,
V panském èeledníku, Sirotèí peníze, Hrobèický z Hrobèic a
dal�í), svého èasu byly oblíbené jak v �kamenných divadlech�
tak zejména na ochotnických scénách. V popøedí této jeho di-
vadelní tvorby jsou dvì známé historické veselohry Zvíkovský
rará�ek a Paní mincmistrová.

Opravdu trvalé místo v èeském dramatu má v�ak autorova
hra z druhé poloviny osmdesátých let Na�i furianti (1887, zfil-
mováno). Je pojata jako veselohra, ale v tomto pøípadì opøená
o silný, pùsobivý dramatický konflikt, který nìkterými prvky (sel-
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ská pýcha, rozdìlení vesnice víc podle majetku ne� podle osob-
ních vztahù aj.) pøipomíná Sabinovo libreto k Prodané nevìs-
tì. Komika Stroupe�nického je sice èasovì i místnì pøesnì ur-
èena do jihoèeské vesnice své doby, pod její slupkou jsou v�ak
skryty nìkteré významy znaènì nadèasové: bezohlednost, ne-
zájem o skuteèné city druhých vèetnì vlastních dìtí, a� sebez-
nièující zatvrzelost. Autorùv obraz �furiantù� je nadsázkou teh-
dej�í vesnické reality a divák (i ètenáø) této hry má víc ne� dost
dùvodù se zasmát. Zároveò je v�ak i obrazem nìèeho, èemu
se øíká �archetyp�, tj. takových lidských vlastností a postojù,
je� se v rùzných obmìnách projevují bez ohledu na to, kdy a
kde.

Dodejme k tomu, �e právì takovýto archetypální význam bývá
zpravidla u divadelních her zvlá�� dùle�itý. Je toti� vìt�inou
hlavním dùvodem, proè se nìkteré z nich stále vracejí na je-
vi�tì. Co� se ostatnì v jiné poloze týká literatury a umìní obec-
nì.

STØEDOVÌKÁ LITERATURA
Bývá datována dobou od postupného roz�íøení køes�anství

v Evropì po nástup humanismu, resp. renesance. Zhruba ji
lze rozdìlit do ètyø základních skupin, tj. na literaturu nábo�en-
skou, kronikáøskou, rytíøskou (pøíp. dvorskou) a mìstskou.

První skupina je nejobsáhlej�í co do rùzných oblastí, tvoøí ji
jak vyslovenì bohoslu�ebné texty, pøeklady bible, dále evan-
geliáøe (= pøeklady evangelií), �altáøe (= sbírky �almù, zpoèát-
ku biblických), breviáøe (= modlitební knihy knì�stva), homilie
(= výklady èteného liturgického textu) a kázání, spisy církev-
ních Otcù apod. Jedním ze základních textù nábo�enské støe-
dovìké literatury byl úplný latinský pøeklad bible, tzv. Vulgata,
který vznikl koncem 4. stol. Dùle�itou souèástí nábo�enského
písemnictví, pøesahující rámec církevních obøadù, byly zejmé-
na legendy, napø. Kristiánova legenda, obsáhlá sbírka Jakuba
(Jacobus) de Voragine (1229 èi 1230 - 1298) nazvaná Legen-
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da aurea sive chronica lombardica (èesky zkrácenì Zlatá le-
genda èi Legenda zlatá, zkracuje se i latinský název, Legenda
aurea, srov. legendy) aj., ale i duchovní lyrika, písnì a modlit-
by, dále napø. církevní hry (hry pa�ijové, officia, mysteria a mi-
rákly, viz ní�e), z nich� se v renesanci vyvinuly �kolské hry.
Liturgická literatura byla latinská s výjimkou nábo�enských písní
a nìkterých modliteb, homilie a kázání bývaly vedeny
v národních jazycích, ale sepisovány latinsky, církevní hry bý-
valy v národních jazycích. Legendy pøedstavovaly jakýsi pøed-
stupeò ke kronikám, které byly kromì traktátù svého druhu první
odbornou literaturou (vedle spisù lékaøských, geografických èi
pøírodovìdných, jich� v�ak bylo málo, v tomto smìru støedo-
vìk témìø nenavazoval na tradici starovìkého Øecka a Øíma).

Za významné støedovìké evropské kronikáøe pí�ící ov�em
latinsky jsou pokládáni napø. Øehoø Tourský (538 èi 540 - 591,
Dìjiny Frankù), Bena Ctihodný (673 - 735, Církevní dìjiny An-
glù), Edingard (770 - 840, �ivot Karla Velikého), pozdìji Geof-
frey z Monmouthu (1090 - 1155, Historie britských králù) aj.
U nás ov�em Kosmas, dále autoøi Zbraslavské kroniky (podle
Zbraslavského klá�tera, kde vznikla, lat. název Chronicon Au-
lae Regiae, poè. 14. stol.), mnich Ota a Petr �itavský, také
Pøibík Pulkava z Radenína (zemø. 1380), samostatnou a èaso-
vì pozdìj�í oblast tvoøí kronikáøství doby husitské, pøedev�ím
Vavøinec z Bøezové (asi 1370 - 1437, viz kroniky). V pozdìj�ím
støedovìku v�ak vznikala i literatura nábo�ensky-filozofická,
zejména v díle Tomá�e Akvinského (1225 èi 1226 - 1274, Suma
teologická), Rogera Bacona (kolem 1214 - 1296, Opus maius)
a nábo�ensky pøedreformaèní (John Wycliffe (èesky psáno také
Viklif, mezi 1320 a� 1330 - 1384, O království bo�ím).

Rytíøská (èi dvorská) literatura byla po stránce umìlecké vr-
cholem støedovìké tvorby. Pøedstavovaly ji zejména eposy tzv.
francouzského cyklu (napø. Píseò o Rolandovi), �panìlského
cyklu (Píseò o Cidovi), epika bretonského cyklu (pøíbìhy o králi
Artu�ovi, z nich� napø. pøíbìh o Lancelotovi, Percevalovi aj.
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zpracoval ver�em Chrétien de Troyes, asi 1131 - 1191, který je
i udánlivì prvým autorem ver�ované epické skladby o Tristanu
a Isoldì, toto téma v�ak zver�ovali i autoøi dal�í), dále antické-
ho a byzantského cyklu (pøíbìhy o Thébách, Alexandreidy
o Alexandru Velikém, ver�ované i prozaické pøíbìhy o dobývání
Troje, napø. latinský ver�ovaný Román o Troji, který napsal
v letech 1165 - 1170 Benoite de Sainte-More (èi More), latin-
ské prozaické znìní Quida de Columny Trojanská historie, sklo-
nek 13. stol.), ver�ovaná nìmecká epika (na prvém místì Pí-
seò o Nibelunzích, dále napø. Parcival, kterého podle artu�ov-
ské legendy napsal Wolfram von Eschenbach, 1170 - 1220),
staroanglické eposy (zejména Píseò o Beowulfowi, zapsaná
u� v letech 675 - 850) aj.

Znaèné oblibì se tì�ily dvì obsáhlé ver�ované skladby, Ro-
mán o rù�i a Román o Li�ákovi. Jejich oznaèení román nás
nesmí splést, pùvodnì se tak øíkalo dílùm v národním jazyce,
i kdy� byla ver�ovaná (srov. rytíøský román a povídka), a pro-
to�e �lo vìt�inou o texty starofrancouzské (= románské), se-
tkali jsme se u� v pøedchozím odstavci s ver�ovaným Romá-
nem o Tróji.

Román o rù�i (13. stol.) mìl pùvodnì asi 4 000 ver�ù a na-
psal jej Guillaume de Loris (zemø. po r. 1240). Skladba je zará-
movaná jako sen a zachycuje milostné vzplanutí mladého mu�e
setkávajícího se v zahradì s øadou alegorických postav, které
jeho citové vzplanutí buï podporují, nebo mu brání. Druhou
èást skladby, pøibli�nì 18 000 dal�ích ver�ù, napsal kolem roku
1277 Jean de Meung (asi 1240 � asi 1305). Ten odvrhl zamilo-
vanou vroucnost èásti prvé a zmìnil celé pokraèování díla
v úvahu o síle rozumu a jeho pøevaze nad city, co� by se asi
Guillaumu de Loris moc nelíbilo.

Román o Li�ákovi má neznámého autora èi spí�e neznámé
autory, pochází z pøelomu 12. a 13. stol. Je to starofrancouz-
ský satiricko-zvíøecí epos, který do znaèné míry paroduje epo-
sy hrdinské i dvorskou lyriku. Vyvinul se z nìkolika pùvodnì



374

latinských verzí, má asi 25 000 ver�ù ve 27 básních. Jejich
hlavní �postavou� je Li�ák Renart a svìt zvíøat je tu jako v  baj-
kách alegorií støedovìké spoleènosti, jejích neduhù a nectnos-
tí.

Vedle tìchto epických skladeb, je� byly èasto pøedlohou poz-
dìj�ího, spí�e u� renesanèního pøevyprávìní v tzv. rytíøském
románu èi povídce (tam srov. blí�e) se ve støedovìku vyvíjela
i dvorská (také se jí øíká kurtoazní) lyrika, vìt�inou milostné
písnì o hrdinství, turnajích, cti, lásce, slu�bì vyvolené paní atd.
atd. �íøili ji po panovnických dvorech i hrad od hradu tzv. truba-
dúøi (truvéøi) èi minnesängøi (èi èesky psáno minesengøi), kteøí
ji ale i skládali. Nejznámìj�í z nich je patrnì Vilém IX. Akvitán-
ský, hrabì z Poitiers (1071 - 1127). Také dvorská lyrika proni-
kala pozdìji do motivù rytíøské prózy, nezøídka v�ak i napø. do
motivù lidové slovesnosti.

Hlavnì mìstskému obyvatelstvu bývaly urèovány støedovì-
ké ver�ované povídky (tzv. �fabliaux�, ète se fablijó) je� byly
jakýmisi anekdotami, vìt�inou �ertovnými nebo erotickými, a
tak trochu pøedchùdkynìmi renesanèní prozaické novely. Dále
tzv. �exempla�, pøíklady, dokládající nìkteré mravní pouèky
z kázání drobnými pøíbìhy (napø. od 13. stol. ve Skutcích Øí-
manù, lat. Gesta Romanorum, co� je soubor znaènì rozsáhlý,
do èe�tiny z nìj bylo tehdy pøelo�eno 112 povídek, dále ve ver-
�ované sbírce Sedm mudrcù øímských aj.). Lidovìj�í poslání
mìla i rùzná pøevyprávìní starovìkých bajek (napø. Marie de
France, 1135 - 1200, Isopet), dále ver�ované (a èasto i zpívané
epické balady, z nich� nejznámìj�í byly anglické a skotské
(napø. z 13. stol. o Robinu Hoodovi). Èeskou støedovìkou ba-
ladou je Píseò o �temberkovi, pomìrnì krvavý pøíbìh o tom,
jak zamilovaného pana �temberka mìlniètí posekali, kdy� jim
chodil za jakousi dívèinou.

Oblíbeny byly i støedovìké církevní hry, pùvodnì latinské (of-
ficia), které se v�ak brzy místo latinsky a s daleko men�í vá�-
ností a dùstojností, èasto a� nevázanì hrály v národních jazy-
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cích, tedy u nás èesky: tzv. mysteria, vázáná k církevním té-
matùm Velikonoc, a mirákly, vázané k námìtùm o zázracích
svatých, èasté byly pa�ijové hry, které si v�ak uchovávaly ná-
bo�enskou vá�nost. Známá byla napø. mysteria O tøech Mari-
ích, Hra o svaté Dorotì, Hra o svatém Mikulá�i aj. Jinou obdo-
bou lidového divadla byly tzv. masopustní hry, je� se vztaho-
valy k období od Tøí králù do Popeleèní støedy a rozvinuly se
dál v  renesanci. Podobnì smìøovala k lidovým vrstvám tzv.
�ákovská (vagantská) a �akérská (�ertéøská) poezie. Zatímco
vaganti byli prostì studenti èi mladí klerici na prázdninách (lat.
vacatio), �akéøi, pùvodnì pomocníci trubadúrù, se vystupová-
ním na rùzných poutích, tr�i�tích, námìstích apod. �ivili. Dove-
deme si pøedstavit vzdálenost, jaká byla ve svìtské støedovì-
ké literatuøe od dvorských eposù a� k vagantùm a �akérùm,
pro nì� bylo rozhodující pobavit co nejvìt�í poèet publika co
nejnevázanìj�í záplavou vtipu, objevovala se u nich ov�em i 
satira, èasto pøizpùsobená na místní podmínky.

Èesky psaná støedovìká literatura byla dosti nepoèetná, co�
odpovídalo celoevropské pøevaze latiny, vedle nìkterých písní
(napø. Svatý Václave, Hospodine, pomiluj ny) ji tvoøila pøede-
v�ím Dalimilova kronika Alexandreida, Bruncvík, Kronika tro-
jánská, Tristram a Izalda, èeské pøevyprávìní legend (podle
Jakuba de Voragine soubor Pasionál, dále �ivoty svatých Otcù,
�ivot Krista pána, blí�e viz opìt legendy), také nìkteré hry, do
nich� pronikaly satirické prvky (napø. Mastièkáø, Hra veselé Mag-
daleny), Satiry Hradeckého rukopisu (které lze pokládat za èes-
ké �fablieux�), Nová rada Smila Fla�ky z Pardubic, skladba
Podkoní a �ák a Tkadleèek.

Ponìkud zvlá�tní postavení mìlo ve støedovìké èeské litera-
tuøe Jiøíkovo vidìní, vyprávìní o putování uherského krále pek-
lem, rájem a oèistcem (tento výraz pak pøe�el do bì�ného ja-
zyka: je jako v �Jiøíkovì vidìní�) a podle latinské pøedlohy dvì
�pekelné� prózy, zpracovávající ve 14. stol. star�í ver�ové pøed-
lohy, a to Solfernus a Beliál, v nich� formou tehdy oblíbeného
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sporu vedou spolu uèenou pøi Bùh a ïábel. Do èe�tiny byl u�
v této dobì pøelo�en Vavøincem z Bøezové Milion (Marco Polo,
asi 1254 - 1324) a Cesty pana Johna Mandevilla (od neznámé-
ho autora asi z r. 1357, tzv. Mandevillùv cestopis, èasto uvá-
dìný John Mandeville, kolem 1300 - 1372, je patrnì jen vypra-
vìèem), roz�íøenìj�í ov�em a� pozdìji v ti�tìné podobì. Sou-
èástí èeské støedovìké literatury byly i lyrické písnì mineseng-
rù, ze svìtské lyriky 14. a poè. 15. stol. bývá zpravidla pøipomí-
nána Závi�ova píseò, kromì ní Ztratila jsem milého, Noci milá
a nìkolik dal�ích. Z vagantské poezie se dochovala Píseò ve-
selé chudiny a skladba Svár vody s vínem.

Jinak 14. stol. v Èechách (napø. u  Tomá�e �títného) u� pøed-
znamenává svým nábo�enským zamìøením husitskou litera-
turu, naproti tomu za pøedchùdce latinsky psané literatury hu-
manismu mù�eme my�lenkovým pojetím pokládat vlastní �i-
votopis Karla IV. Vita Caroli (�ivot Karlùv). Na rozhraní støedo-
vìké literatury a humanismu stojí svým významem, i kdy� èa-
sovì spadá do literatury støedovìké, také èeská díla mimoøád-
ného významu a nemající ve své dobì obdoby, toti� slovníky
Klaretovy (Bartolomìj z Chlumce, Cla-retus de Solentia, zemø.
asi 1376, Vokabuláø gramatický, Bohemáø, Glosáø), které byly
ver�ované a zahrnovaly pøedev�ím latinské odborné pojmy
z medicíny, pøírodopisu, teologie, astronomie, jazykovìdy,
k ním� byl pøipojován èeský výraz, tak�e Klaret byl u nás pr-
vým, kdo usiloval o utváøení èeské terminologie, je� se stalo
tak významným o mnoho set let pozdìji v  obrození.

STYLOTVORNÍ ÈINITELÉ
viz slohotvorné (stylotvorné) prostøedky prózy a poezie
viz próza, její stavba a �ánry
viz poezie
viz sonet (znìlka) a jiné formy lyriky
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SURREALISMUS, SURREALISTICKÁ SKUPINA
V èasové návaznosti se po proletáøské poezii a poetismu

v èeské avantgardì poèátkem tøicátých let objevil surrealismus
(= nadrealismus), a to pod silným vlivem takových francouz-
ských autorù jako byli André Breton (1896 - 1966, napø. Spojité
nádoby), Paul Eluard (1895 - 1952, Veøejná rù�e), Louis Ara-
gon (1897 - 1982, Vìèný pohyb), Jean Cocteau (1889 - 1963)
aj. Podstatou surrealistické poezie (ale i prózy, napø. u Nezvala
Dolce far niente) byla co nejvìt�í pøedstavová uvolnìnost a
my�lenka tzv. �psychického automatismu�.

Pro surrealisty nebyl rozhodující pøedem urèený zámìr, spí-
�e jen obecnì pojatá poloha �ivotního pocitu, která se v textu
rozvíjí jakoby samospádem, tak, �e jeden obraz, jedna meta-
fora apod. vybavuje dal�í, a celý øetìzec skládá tzv. �automa-
tický text� vznikající z hlubiny autorova nevìdomí. Mnohdy byl
a dosud je surrealismus chápán jako spoléhání na náhodu.
Mo�ná �e tomu tak v praxi nìkdy bylo, ale vysvìtlení surrealis-
tù samých bylo jiné. Ne�lo o náhodu, nýbr� právì o uplatnìní
nevìdomí (èi podvìdomí), je� psychologicky vzato náhodné
není.

Surrealisté tu vycházeli z my�lenek rakouského psychologa
a psychiatra Sigmunda Freuda (1856 - 1939, narozeného na
Moravì), podle nìho� jsou urèité zá�itky, zku�enosti, pocity
atd. èlovìka nepøítomny ve vìdomé vrstvì psychiky, ale
z rùzných dùvodù potlaèeny. Tak jako Freudova léèebná me-
toda, psychoanalýza, i surrealistická tvorba chtìla ono potla-
èené dostat �na povrch�, nebo� byla pøesvìdèena, �e to má
svou výpovìdní a estetickou hodnotu.

V tvorbì samotné se to projevovalo pøedstavovou volností,
neèekaností spojení, snovými obrazy, ale také zøeknutím se ja-
kékoliv pravidelnosti napø. ve ver�i apod. Snovost, pøedstavová
volnost a bohatost ov�em pùsobily, �e surrealismus nebyl láka-
vý jen pro básníky (stále je�tì unavené tradièním ver�em parna-
sistù), ale také pro malíøe, kteøí mohli na svých obrazech rozvá-
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dìt nejpodivuhodnìj�í vidiny, spojovat nesourodé prvky a vytvá-
øet tak pro diváka zvlá�tní napìtí (napø. Salvador Dalí aj.).

Vlastností surrealistické obraznosti, vidìnou oèima ètenáøe
(èi u obrazù diváka), nikoliv samotného autora, je její nekoneè-
nost mo�ností, jakási zvlá�tní v�eobsáhlost, bezhraniènost. Ta
v�ak mù�e pùsobit dvojím zpùsobem.

Jednak tak, �e mezi rozumovì nesouvisícejími prvky obraz-
nosti vnímatel �najde� svou vlastní spojnici, své vlastní �søetìze-
ní�, které samozøejmì také nemusí (dokonce ani nemá) být ro-
zumové, nýbr� má vyplývat z potlaèovaných, nepøiznávaných
asociací (= sdru�ování, spojování) pøedstav. Ètenáø nebo divák
se tak náhle dostává nikoliv do svìta planých vidin, nýbr� do
svìta svého skuteèného �já�, mezi ním a surrealistickou obraz-
ností se vytváøí souznìní, které má ty nejhlub�í koøeny. Druhou
mo�ností v�ak je, �e takovéto souznìní nenastane, vnímatel má
pocit nahodilosti, zmatenosti, v hor�ím pøípadì schválnosti a
chtìnosti. Mezi tìmito dvìma polohami jako by nebyl støed, a
prakticky mezi nimi ani støed být nemù�e: sama podstata surre-
alismu spoèívá v tom, �e podvìdomý automatismus nejen
u autora, ale i u vnímatele pùsobí buï naplno, èi vùbec ne.

To je mj. dùvodem, proè na nìkoho obrazy Dalího èi �tyrské-
ho pùsobí naprosto strhujícím zpùsobem, a jinému neøíkají nic.
Stejnì je tomu s poezií. Zatím ov�em stále mluvíme
o surrealismu autorsky opravdu cítìném, pro�itém. Tento umì-
lecký smìr, bezpochyby velkolepý v tom, co objevoval tvùr-
cùm, ètenáøùm i divákùm, byl èasto kompromitován neumìteli,
kteøí si pøeèetli Freudùv Výklad snù, nauèili se, �e nìkteré sym-
boly mohou mít psychoanalytický výklad (zejména ov�em se-
xuální), a pou�ívali je nikoliv na principu pøedstavového auto-
matismu, nýbr� vykalkulovanì. Jestli�e pak ètenáø èi divák znal
Freuda také, výsledek si dovedeme pøedstavit. Za co� pøiroze-
nì, a to je tøeba podtrhnout, nemohli ani Breton ani Aragon, ani
Dalí èi Nezval a �tyrský.
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U nás surrealismus strhl nejvíce právì V. Nezvala a na jeho
teoretickém zdùvodnìní se podíleli pøedev�ím Karel Teige (1900
- 1951, Surrealismus proti proudu) a Bohuslav Brouk (1912 -
1972, pí�ící hlavnì o psychoanalýze ve vztahu k umìní). V r.
1934 vznikla Surrealistická skupina, jejími� èleny byli i  K. Biebl,
malíøi J. �tyrský, Toyen a dal�í. Skupina pozvala do Prahy A.
Bretona, který zde mìl nìkolik pøedná�ek, vydala sborníky
Surrealismus a Ani labu�, ani luna. V r. 1938 Nezval Surrealis-
tickou skupinu rozpustil, surrealismus ale existoval dál.

Z pokraèovatelù surrealismu v èeské literatuøe byla nejvý-
znamnìj�í básnická a pøedev�ím výtvarná skupina RA, pùso-
bící za druhé svìt. války a v prvních letech po ní. Poprvé ko-
lektivnì vystoupila za okupace ilegálnì vydaným sborníkem
Roztrhané panenky. V padesátých letech byl surrealismus po-
kládán za smìr ideovì zcestný (tak jako psychoanalýza), pøe-
sto v skrytu Surrealistická skupina existovala dále.
K surrealismu se hlásil mj. napø. Závi� Kalandra (1902 � po-
praven 1950), Vratislav Effenberger (1923 � 1986) a øada vý-
tvarníkù. Obnovený rozkvìt surrealismus za�il koncem let �e-
desátých, kdy vznikla pra�ská platforma surrealistù, vy�el sbor-
ník Surrealistické východisko a revue Analogon. Aktivity Sur-
realistické skupiny pokraèovaly i v dal�ích desetiletích a hleda-
ly nové projevy, do znaèné míry èerpající z teorií Freudových
následovníkù, pøedev�ím J. Junga (1875 � 1961) a jeho pojetí
tzv. kolektivního nevìdomí.

Av�ak i básníci, kteøí se k surrealismu nikdy pøímo ani nepøí-
mo nehlásili, pøijali velmi èasto jeho základní umìlecký podnìt
a pøínos, toti� uvolnìnost básnické pøedstavivosti a tvárných
postupù.

FRANTI�EK SU�IL
1804 - 1868
Knìz, profesor bohosloveckého ústavu v Brnì, pøispíval vìt-

�inou do katolických èasopisù, dále do Poutníka slovanského,
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Kroku, Èasopisu Èeského musea aj. Pøekládal nábo�enská díla
(napø. Nový zákon), antickou a jihoslovanskou poezii, sám psal
básnì, v nich� byl pod vlivem Rukopisù, v jejich� pravost po-
chopitelnì jako vìt�ina jeho souèasníkù vìøil. Vlastní Su�ilova
tvorba byla ov�em spí�e snahou a pokusy, v polovinì padesá-
tých let nemohla u� pøedstavovat skuteèný pøínos èeskému bás-
nictví.

O to víc znamenala Su�ilova èinnost folkloristická. Podaøilo
se mu zaznamenat velké mno�ství moravských lidových písní,
jejich� prvý svazek, Moravské národní písnì, vydal r. 1835,
pak následovaly dva svazky dal�í, i se zápisem nápìvù. Su�il
navíc pøedstavoval v polovinì století na Moravì velmi význam-
nou osobnost organizaèní, nalezl si své �áky a podnìcoval je
k vlastní folkloristické práci. Znamená tak spojnici mezi výcho-
zími podnìty F. L. Èelakovského (pro kterého se pùvodnì sám
zaèal folkloristikou zabývat) a dal�ím vývojem moravského zá-
jmu o lidovou slovesnost. V jeho sbírce patrnì ètenáø nalezne
písnì, které nezná, ale i písnì, které naopak zná. V obou pøí-
padech si snad uvìdomí, èím F. Su�il do na�í literatury trvale
patøí.

JOSEF SVÁTEK
1835 - 1897
Pùsobil jako novináø, psal do Lumíru, Èasu, Èeské lípy aj.,

hlavnì v�ak historické romány, které se svého èasu proslavily
jako tzv. �lidové ètení�. Pro Svátka byla minulost pøedev�ím
velkou barvitou scénou napínavých dìjù, zápletek, intrik, a ce-
lým svým pøístupem k ní se tak výraznì li�il od autorù, jakými
byli napø. A. V. �milovský, V. B. Tøebízský, Z. Winter èi pozdìji
A. Jirásek, navíc na rozdíl od nich zaujímal obvykle spí�e pro-
rakouské postoje. Jeho cílem byl atraktivní pøíbìh, který strhne
událostmi, nikoliv psychologií postav èi výkladem dìjin.

Tomu odpovídal i Svátkùv literární styl. Byl nadnesený, chtì-
nì historizující, køiklavý, bez umìleckých nárokù. Dnes bychom
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ho asi zaøadili do oblasti tzv. konzumní èi komerèní literatury.
Ve své dobì sehrávaly jeho romány podobnou roli, jakou nyní
mají nìkteré barvité divácké filmy èi seriály s historickou tema-
tikou, kterým se v hollywoodském slangu øíká �béèka�. Jak tomu
ov�em bývá, pøesto, èi právì proto, byl autorem oblíbeným,
skýtal ètenáøi silné dávky ký�eného vzru�ení a rozptýlení, a
o víc mu ani ne�lo.

Nejznámìj�í byly Svátkovy ètyødílné Pamìti katovské rodiny
Mydláøùv v Praze, vycházející postupnì v druhé polovinì osm-
desátých let, populární byly i jeho Tajnosti pra�ské, Pra�ský
kat, Majestát Rudolfa II., Don César a Saloména, Bitva bìlo-
horská, dvojdílný Astrolog, také jeho Pra�ské povìsti a legen-
dy. Za historickou vìrohodnost autorových knih by bylo nebez-
peèné dávat ruku do ohnì, pøeèíst si nìkterou z nich znamená
pøipomenout si, �e i �ètivo� tohoto druhu má u nás svou tradici.

KAROLÍNA SVÌTLÁ
(vl. jm. Johanna Rottová)
1830 - 1899
Sestra S. Podlipské, jejím debutem byla povídka Dvojí probu-

zení v almanachu Máj, s  májovci byla spjata i nadále, a to také
osobním pøátelstvím s  J. Nerudou. Èasopisecky publikovala
v Obrazech �ivota, Lumíru, Zlaté Praze, Kvìtech, Osvìtì, Svì-
tozoru aj. Její první prózy jsou dìjovì umístìny do pra�ského
prostøedí (První Èe�ka, Na úsvitì, Zvoneèková královna, Èerný
Petøíèek), kde vychází z  romantického pojetí, ale s dùvìrnou
znalostí zobrazuje reálie staré Prahy, �ivot na ulici i v salonech
lep�í spoleènosti, vlastenectví i v�ední lidské starosti. Pí�e �ivì,
s citovým zaujetím, se smyslem pro dìj, její postavy jsou spí�e
jednoznaèné, jako by byly nositelkami urèených rolí.

Svých vrcholù dosáhla Svìtlá v románech z Podje�tìdí, dík
kterým ji mù�eme pokládat za jednu z prvých autorù
venkovské prózy. Svìtlá tento kraj dobøe znala, bylo to rodi�tì
jejího man�ela (Svìtlá pod Je�tìdem, podle tohoto místa si
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zvolila literární jméno), èasto sem jezdila a poznala jej dùvìr-
nì. Èerpala odtud námìty k øadì povídek (napø. v souboru Kres-
by z Podje�tìdí, k novele Skalák èi ke známé povídce Hubiè-
ka, podle ní� napsala E. Krásnohorská libreto ke Smetanovì
opeøe), pøedev�ím v�ak k pìti románùm, je� se staly oblíbe-
nou, i pozdìji èasto vydávanou literaturou a obrátily pozornost
k vesnici nejen u ètenáøù, ale i u øady dal�ích autorù.

Vznikaly v �edesátých a sedmdesátých letech, první z nich
byl Vesnický román (1867, kni�nì 1869), pøíbìh sociálnì ne-
rovného man�elství, který jako by zakládal tradici vesnických
mezilidských dramat v èeské literatuøe. Ani tu, ani u jiných
autorù pozdìji ne�lo ov�em o dramata vykonstruovaná, ný-
br� vyrùstající ze stavu vìcí, lidských povah a vztahù. Násle-
dující Køí� u potoka (1868) se stal asi autorèinou nejznámìj�í
knihou. Svìtlá tu se znaènou citovou pøesvìdèivostí podala
obraz obìtujícího se �enství, a vidìno v dobových souvislos-
tech, �enství vùbec. Láska �eny se zde objevuje nikoliv jako
povinnost (jak byla tehdy chápána), ale jako síla a jako dar.

Svìtlá, která podobnì jako pozdìji E. Krásnohorská èi T.
Nováková usilovala o emancipaci �eny, polo�ila dùraz na ty
rysy �enství, které tehdy zùstávaly nedocenìny. Po úspìchu
Køí�e u potoka zachytila v Kantùrèici (1869, kni�nì 1876) pøí-
bìh vesnické lásky a v dal�ích dvou románech, Frantina a Ne-
modlenec, (1870, kni�nì 1880; 1873, kni�nì 1878) se obrátila
k minulosti podje�tìdského venkova, opìt s dùrazem na úlohu
�eny v nìm. V�echny tyto autorèiny prózy v sobì spojují dvì
polohy, neprojevující se v�ak u� v rozporu, ale navzájem se
doplòující. Jednu z nich tvoøí romantizující pohled, osobnì pro-
�ívaný, vroucí, vedený z u�lechtilých, i kdy� snad idealizujících
mravních pozic. Druhou polohu tvoøí realita venkova, poznání
jeho svìta, vztahù, tradic.

Dal�í vývoj na�í venkovské prózy zdùraznil spí�e polohu dru-
hou, spojením obou v�ak K. Svìtlá dovedla velmi pùsobivì
oslovit i citovost ètenáøe.
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FRANTI�EK XAVER SVOBODA
1860 - 1943
Úøedník Mìstské spoøitelny v Praze, psal do Lumíru, Zvonu,

Lípy, Osvìty, Zlaté Prahy aj., man�el spisovatelky
 R. Svobodové. Do literatury vstoupil na poèátku osmdesátých
let básnickým debutem (Básnì, 1883, dva svazky), v jeho poe-
zii zaujaly nejvíce ver�e krajinomalby ve sbírce Kvìty mých lu-
èin, vydané v polovinì devadesátých let.

Pozdìji se vìnoval více prózám (Povídky, Mladé pøedstavy,
Vzru�ující hlavy �enské aj.), z nich je nejznámìj�í jeho podbrd-
ská románová kronika Rozkvìt (1898), v ní� sleduje �ivotní bìh
tøí venkovských generací. Rozsáhlý byl jeho ètyøsvazkový ro-
mán Øeka (1908, 1909) z prvního desetiletí nového století,
v nìm� autor zachytil ve vzájemnì se prostupujících dìjích øadu
postav naopak mìstských, které se staly jakoby zástupnými no-
siteli tehdej�ích spoleèenských vztahù. �iroce pojaté dílo je u nás
v té dobì jedním z mála spoleèenských románù usilujících
o obraz �ivota v tzv. �salonních kruzích�, z jejich� du�evní prázd-
noty a lehkomyslnosti hledá nakonec hlavní postava obrodu
v pøírodì a v prosté lásce. Svobodova prozaická èinnost byla
ale bohat�í, patøí k ní i napø. romány z tøicátých let Èerný pla-
men, Pozdì, Daniel v jámì lvové, Poku�ení a vìt�í poèet povíd-
kových souborù, je� vydával postupnì od let devadesátých.

Literárnì �ivý zùstal v�ak F. X. Svoboda spí�e ve svých diva-
delních hrách, a to nikoliv v hrách vá�ných, jako byl Rozklad aj.,
ale v tìch, které byly psané �lehkým perem�, s dìjovým spádem
a bez zbyteèných hlubokomyslných úvah. Tam, kde v próze èasto
zabøedával do a� únavných slo�itostí, býval hlavnì ve veselo-
herní tvorbì pøímoèarý, jasný a výsti�ný (Márinka Válková, Po-
slední mu�, Èekanky, Poupì, Lapený Samsónek), mìl èasto
neotøelý nápad, který pozdìji lákal i k filmové adaptaci (Poslední
mu� = Poslední mohykán).
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RÙ�ENA SVOBODOVÁ
1868 - 1920
Man�elka spisovatele F. X. Svobody, pøítelkynì F. X. �aldy,

tiskla v Rozhledech, Lumíru, Svìtozoru aj., zalo�ila a vedla
èasopis Lípu. Shromá�dila kolem sebe øadu spisovatelù a ze-
jména literárnì èinných �en, k nim� patøila napø. B. Bene�ová
a tehdy mladièká M. Pujmanová. Její povídky a romány jsou
neseny duchem impresionismu a psychologické prózy;
v pøevá�né vìt�inì, ne-li v�dy, je pro autorku ústøedním téma-
tem �ena, její spoleèenské vèlenìní, a hlavnì její du�evní svìt.
Pro Svobodovou bylo v�dy lákavé znovu a znovu umìlecky
zkoumat odvìký problém èlovìka, který si konkretizovala hlav-
nì jako problém dívky: rozpor mezi mladistvými sny, pøedsta-
vami a ideály, a �ivotní realitou, èasto podstatnì se od nich
li�ící.

Chápeme, �e autorèin impresionismus a psychologismus se
právì s takovýmito látkami výbornì shodoval. Svobodová je
dovedla nahlí�et z mnoha stran a do hloubky, a pøedpokládali
bychom, �e je také sentimentalizovala a idealizovala, jak bylo
u øady autorek té doby zvykem. Jen�e to právì ne. Její ne-
pøedstíravé ponory do nitra hrdinek jí vedly k poznání pravdy,
by� smutné a trpké. Proto tyto �enské postavy pøevá�nì povíd-
kové tvorby sice o své sny bojují, vzpírají se pøijmout zvyklosti,
do nich� je spoleènost nutí, ale nakonec obvykle podléhají.
Pøíznaènou se pro Svobodovou po této stránce stává próza
Pøetí�ený klas, vyprávìná v  
po autorèinì prvotinì. Hrdinka
dìním celo�ivotního spisovate
i vìdomí.

Od svého debutu, romá
v pozdìj�ích vydáních Píseèn
ho románu Ztroskotáno napsa
cházejících postupnì v kni�n
plaménky, Marné lásky, Èern
ich formì a vycházející hned rok
 novely Olga je vlastnì soustøe-
lèina postoje, �ivotního pohledu

nu Na píseèné pùdì (1895,
á pùda) a o rok pozdìji vydané-
la Svobodová øadu povídek, vy-

ích souborech (napø. Plameny a
í myslivci, Pì�inkami srdce, Po-
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svátné jaro, Po svatební hostinì), ale i nìkolik románù dal�ích,
Zamotaná vlákna, Milenky, Zahrada irémská (1899, 1902, po-
slední byl vydán a� posmrtnì). Krat�í prozaický útvar povídky
v�ak, zdá se, dává víc vyniknout autorèinì du�ezpytné meto-
dì, která je v povídce jaksi soustøedìnìj�í, nerozbíhá se do
�ir�ího obrazu.

Snad nejúspì�nìj�í a nej�ivotnìj�í povídková kniha R. Svo-
bodové Èerní myslivci (1908) odhaluje zvlá�� zøetelnì její
impresionistický výraz, smysl pro lidskou povahokresbu, ale
i schopnost v�ít se do beskydského prostøedí a ústrojnì vyu-
�ít ve vlastním díle napø. motivù folklorních povìstí.

SYMBOLISMUS
Zrodil se ve Francii, a to v osmdesátých letech 19. stol. Byl

podobnì jako impresionismus, s ním� se nezøídka pøekrýval,
protestem proti èasto mechanickému, neobjevnému básnictví
parnasismu, pokládanému mnoha autory za pøe�ilé. Název toto
smìru je odvozen od slova symbol, tj. znak, obraz, který má
�ir�í zástupný význam a který v poezii nese øadu skrytých vý-
znamù dal�ích. Pro symbolismus je tedy podstatná vy��í míra
obrazivosti, ale také umìlecké pocitovosti, symbolistický bás-
ník více ne� kdy døíve �sám vstupuje� do své poezie. Èasto se
v této souvislosti hovoøí o �zduchovnìní� poezie, co� jinými slovy
znamená, �e pro poezii pøestává být rozhodující její vnìj�kový
tvar, ale podstatnou se stává její my�lenka, duchovní náplò.
Znamená to svým zpùsobem konec poezie epické a jednoznaè-
ný pøíklon k  lyrice, která u symbolistù proniká nezøídka i do
prózy.

Pøedními symbolisty byli Francouz Charles Baudelaire (1821
- 1867, Kvìty zla), Stéphane Mallarmé (1842 - 1898), Lautréa-
mont (vl. jm. Isidore Ducasse, 1846 - 1870, Zpìvy Maldororo-
vy), Jean Arthur Rimbaud (1854 - 1891, Iluminace), Paul Ver-
laine (1844 - 1896, Písnì beze slov), dále napø. Raku�an Rei-
ner Maria Rilke (1875 - 1926, Kniha hodinek aj., lyrická próza
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Píseò o lásce a smrti korneta Kry�tofa Rilka) a øada autorù
dal�ích, s nimi� se mù�eme setkat i  jako s  �prokletými básní-
ky�, u  impresionismu èi dekadence, hranice tìchto smìrù byly
dost rozostøené.

V èeské literatuøe je nepochybnì nejvýznamnìj�ím sym-
bolistou O. Bøezina, do znaèné míry A. Sova, z dekadentù K.
Hlaváèek a Jiøí Karásek ze Lvovic. Rysy symbolismu najdeme
v poèátcích tvorby K. Tomana, nìkdy jsou spatøovány i v bás-
ních P. Bezruèe. Výèet jmen v�ak nepostihne skuteènost, �e
také pro básníky, kteøí se k symbolismu nehlásili, pøedstavoval
zásadní promìnu poezie po generaci ruchovcù a lumírovcù,
ale i nìco básnicky volnìj�ího, ne� byla napø. poezie J. S. Ma-
chara.

Prostøednictvím tvorby a osobnosti Bøezinovy pak symbolis-
mus pùsobil nejen na poezii básníkù katolického smìru první
pol. 20. stol., napø. J. Demla a J. Zahradníèka, nýbr� èetných
básníkù dal�ích. Nové pojetí obrazného pojmenování
v symbolismu pootevøelo dveøe i  avantgardì, která se k jeho
pøímému vlivu pøevá�nì nehlásila.

SY�ET V PRÓZE
viz próza, její stavba a �ánry

PAVEL JOSEF �AFAØÍK
1795 - 1861
Narodil se a dlouho pùsobil na Slovensku, potom v Srbsku,

nakonec v Praze, kde se stal redaktorem Svìtozoru, pozdìji
cenzorem, kustodem a knihovníkem, øeditelem Univerzitní
knihovny. Takøka ve�kerá jeho èinnost je vìdecká, vìnoval se
slavistice (= studiu slovanských jazykù a literatur).

Souèasník Jungmannùv, Èelakovského a Kollárùv, je spojován
s druhým obdobím národního obrození, jeho zájem v�ak patøil
slovanským kulturám v�eobecnìji, tedy nejen èeské, zajímaly ho
blízkosti i odli�nosti jednotlivých slovanských národù. Nìmecky
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vydal Dìjiny slovanské øeèi a literatury podle v�ech náøeèí (Ge-
schichte der slawischen Sprachen und Literatur nach allen Mun-
darten), jeho stì�ejní dílo jsou Slovanské staro�itnosti, je� vy�ly
v druhé pol. tøicátých let a které jsou výsledkem podrobných stu-
dií starých slovanských památek.

Do literatury samotné zasáhl vlastnì jen jednou, sbírkou Ta-
transká múza s lýrou slovanskou (1814), která mù�e být pro
dne�ního ètenáøe zajímavá jak svou stránkou jazykovou a pro
uplatnìní prvkù lidové poezie, tak tím, �e u �afaøíka se výraz-
nì uplatòuje èesko-slovenská pospolitost. Pøesnìji bychom
snad mohli øíct, �e �afaøík ani mezi èeským a slovenským pøís-
nì nerozli�oval, proto bývá tato sbírka chápána jako jeden
z poèátkù jak èeského, tak slovenského novodobého básnic-
tví.

FRANTI�EK XAVER �ALDA
1867 - 1937
Pøední èeský literární kritik od poèátku 20. stol. a� do své

smrti mimoøádná autorita literární vìdy, která snad v tomto ob-
dobí nemìla obdoby. Jedna z vùdèích osobností generace de-
vadesátých let, byl spoluautorem manifestu Èeská moderna a
patøil k pøedním pøedstavitelùm tìch, kteøí jej podepsali, poz-
dìji v�ak projevoval bystrý úsudek i pøi posuzování novìj�ích
literárních proudù, napø. poetismu.

Byl zastáncem vìdecké literární kritiky proti star�ímu pojetí
kritiky spí�e dojmové, �ádal, aby ka�dý kritický soud byl proká-
zán, a sám to také dìlal. Od r. 1918 byl profesorem Karlovy
univerzity, pøispíval do øady èasopisù, jejich� výèet by zde za-
bral mnoho místa, pøipomeòme si alespoò Na�i dobu, Èas,
Èeskou revui, Tvorbu, Kritiku, Var, Literární svìt, Listy pro umìní
a kritiku. Øadu èasopisù také spoluredigoval, napø. Volné smì-
ry, Kmen, Tvorbu. Od konce dvacátých let vydával vlastní èa-
sopis Zápisník (celkem devìt roèníkù), zcela ojedinìlý tím, �e
�alda sám byl také autorem v�ech studií, pøíspìvkù, èlánkù a
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kritik v nìm, pøípadnì výjimeènì i pøekladù. Z �aldových od-
borných prací jsou nejznámìj�í jeho Boje o zítøek (1905), Du�e
a dílo (1913), O tzv. nesmrtelnosti díla básnického (1928),
O nejmlad�í poezii èeské (1928). Soubory a výbory jeho studií,
esejù a kritických èlánkù mají øadu svazkù.

�alda kritik ponìkud zastiòuje F. X. �aldu spisovatele. Lite-
rárnì zaèal tvoøit jako básník, skuteèným autorským vstupem
v�ak byla jeho kniha z r. 1912 �ivot ironický a jiné povídky, po
nich nejvýznamnìj�í je také povídková kniha Døevoryty staré a
nové z poloviny tøicátých let. �aldùv umìlecký výraz se dá tì�-
ko zaøadit a srovnávat. Je velmi úsporný, strohý, najdeme v nìm
ale i smysl pro psychologii postav, pøedev�ím v�ak vnitøní na-
pìtí èlovìka v �ivotním dramatu. �alda je ve svých prózách
neúprosný, odhalující, nijak neusiluje o to, aby se zalíbil ètená-
øi, nevyhýbá se sarkasmu. Více filozofující je jeho román Lout-
ky a dìlníci bo�í (1917). F. X. �alda byl i autorem nìkolika
divadelních her (Zástupové, Dítì, Ta�ení proti smrti), které na
jevi�ti dvacátých a tøicátých let pøedstavovaly toté�, co v próze
jeho povídky: dílo, které se neøadilo k �ádnému vyhranìnému
smìru, ale jeho� významové poselství nebylo mo�né pøehléd-
nout.

VÁCLAV �A�EK Z BÍØKOVA
15. stol.
Úèastnil se poselstva krále Jiøího z Podìbrad do evropských

zemí (1465 - 1467) a o svých zá�itcích napsal cestopis, který
se bohu�el dochoval jen v latinském pøekladu. Do nové èe�ti-
ny jej pøevedl v r. 1951 B. Mathesius pod názvem Deník o jízdì
a putování pana Lva z Ro�mitálu z Èech a� na konec svìta.
Tento název mo�ná leckomu cosi pøipomene, a skuteènì, �a�-
kùv deník byl podkladem pro Jiráskovu knihu Z Èech a� na
konec svìta. V. �a�ek z Bíøkova byl prvým z na�ich cestova-
telù, jich� kupodivu pak byla celá øada, napø. je�tì koncem
15. stol. Martin Kabátník, v 16. a poèátkem 17. stol. Vratislav
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z Mitrovic, Kry�tof Harant z Pol�ic a Bezdru�ic, Oldøich Prefát
z Vlkanova.

Sám V. �a�ek urèitì zaujal své ètenáøe právì tím, co
v pøevyprávìní zdùraznil i Jirásek, toti� zajímavým, av�ak vìc-
ným a pravdivým pohledem kolem sebe v krajích pro na�ince
zcela cizích a neznámých. Èeský ètenáø znal �cizí svìty� tehdy
spí�e z pøehnaných, nadsazených a s naprostou samozøejmostí
si vymý�lejících pøekladù èi pøevyprávìní mnohdy je�tì støe-
dovìkého pùvodu. V. �a�ek a ostatní tu pøicházeli s cestopisy
vidìnými èeskýma oèima, zakládali tradici, která se rozvíjela
je�tì v 19. a 20. století.

MATÌJ ANASTAZIA �IMÁÈEK
1860 - 1913
Redaktor Svìtozoru a Zvonu, psal do Národní politiky, Èeské

vèely, Kvìtù aj. V polovinì osmdesátých let debutoval básnic-
kou sbírkou Z kroniky chudých, která si stejnì jako povídky
Z opu�tìných míst a div. hra Svìt malých lidí v�ímá sociálních
problémù vznikajícího dìlnictva, které �ilo v podmínkách mír-
nì øeèeno neutì�ených a jeho� pomìry v té�e dobì jako on
zachycují i jiní autoøi, napø. G. Pfleger Moravský, J. Arbes, poz-
dìji A. M. Tilschová.

Èasem v�ak �imáèek tuto tematiku opustil a v románech
Svìtla minulosti (1894), Dvojí láska (1901), i v div. hrách Ztra-
cení a Poslední scéna se obrátil k námìtùm z mì��anského
�ivota, a to zpoèátku kriticky, pozdìji smírnì, co� byl mo�ná
i projev nesouhlasu s  Èeskou modernou, kterou nepochopil a
jejím� se stal odpùrcem, aè k ní mìl generaènì blízko.

�imáèkovo dílo vìt�inou nepøe�ilo svou dobu. Paradoxem
je, �e to se netýká jeho novely, kterou pùvodnì podepsal pseu-
donymem: Ze zápiskù phil. stud. Franti�ka Koøínka (1893).
V této próze se pod �ánrovým obrázkem skrývá vtip, nápadi-
tost, dìjová zajímavost a znaèný postøeh pro povahu lidskou
i povahu doby. I dnes stojí za pøeètení.
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�KOLSKÉ HRY
�kolská hra (také je u�íván termín �kolské drama) se zrodila

v  renesanci a mìla vlastnì dva cíle, které se doplòovaly. Jed-
nak se pøi ní �áci �koly zdokonalili v øeènickém projevu, vy-
zkou�eli si svou pamì� atd., jednak se �kola pøedstavila veøej-
nosti. �kolská hra byla tedy nìèím podobným jako dnes ��á-
kovská besídka� nebo jako ochotnická pøedstavení �ákù �kol.
Rozdíl byl v tom, �e �kolské hry byly zámìrnì k tomuto úèelu
psány, èerpaly z nábo�enských námìtù a èasto byly látkovì
vázány ke køes�anským svátkùm, názorným pøíkladem mù�e
být Rakovnická vánoèní hra.

V 16. stol. a na samém poèátku 17. stol. se u nás hrály �kol-
ské hry na katolických �kolách a na �kolách jednoty bratrské.
Uchovaly se napø. hry J. A. Komenského, èeské hry luterán-
ského knìze slovenského pùvodu Pavla Kyrmezera (zemø.
1589, napø. Komedie èeská o bohatci a Lazarovi, Komedie nová
o vdovì aj.) a umírnìného utrakvisty (= podobojí) Mikulá�e
Konáèe (1480 - 1546, napø. Hra pìknejch pøípovídek). Psal je
i katolík �imon Lomnický z Budèe (1552 - 1623, napø. Triumf
neb komedie o vzkøí�ení Pánì, je uvádìn i jiný název; autor
také sebral duchovní písnì do prvního èeského katolického
kancionálu Písnì nové).

Po bìlohorské bitvì se stalo celé �kolství zále�itostí jen dvou
katolických øádù, jezuitù a piaristù. Zejména jezuité, kteøí hráli
�kolské hry u� pøed Bílou horou, tuto renesanèní tradici ucho-
vali, dokonce ji dále rozvíjeli (nyní u� bez soupeøení se �kolami
podobojí) a �kolská hra se pro nì stala i jednou z pøíle�itostí
rekatolizace �ir�í veøejnosti. Z mno�ství jezuitských �kolských
her se zachovaly jen názvy, pøípadnì struèné obsahy, i tak je
v�ak zøejmé, �e jich bylo hodnì, vìt�inou opìt s námìty z bible,
o �ivotech svatých èi z dìjin, èasté byly i hry alegorické.

Zpoèátku byly latinské, ale brzy pravdìpodobnì i pøekládané
do èe�tiny nebo byl jejich obsah zachycen èesky, pak od pol.
17. stol. v èe�tinì (ov�em také v nìmèinì) s ohledem na �ir�í
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publikum pøímo vznikaly, tak�e pùsobily na hry pololidové a
lidové. Ty si stále podr�ovaly a� do 18. stol. nìkteré své dùle-
�ité rysy, jak je známe z  mysterií, miráklù a interludií: byly ur-
èeny nenároènému publiku, nábo�enská látka v nich byla èas-
to výraznì zesvìt�tìna, jazyk byl prostý, pøímoèarý, nìkdy
vzhledem k látce a� nevázaný, námìt byl obvykle podán ko-
mediálním zpùsobem.

JOSEF K. �LEJHAR
1864 - 1914
Obèanským povoláním uèitel, pøíslu�ník generace devade-

sátých let, spolupodepsal manifest Èeské moderny (jako napø.
O. Bøezina, A. Sova, V. Mr�tík, F. X. �alda), v jejím� hnutí pøed-
stavoval s Mr�tíkem naturalistické zamìøení na rozdíl napø. od
symbolismu Bøeziny èi Sovy. Psal do Èasu, Lumíru, Zvonu,
Svìtozoru, Ruchu aj. Ve svém naturalismu byl dùslednìj�í ne�
Mr�tík èi K. M. Èapek Chod a je proto pokládán za jeho nejvý-
raznìj�ího pøedstavitele.

Zaujal u� svou prvotinou z konce osmdesátých let, prózou
Kuøe melancholik (1893), kde se jeho tvùrèí zamìøení projevilo
zvlá�� obna�enì, v sledování soubì�ného umírání dítìte a zví-
øete: autor tu podává takøka vìcný popis, v nìm� není místo
pro vyjádøení nìjakých vlastní citù. Právì tato nezaujatá svì-
decká metoda je mu prostøedkem, jak vzbudit cit ètenáøe, celý
jeho tvùrèí princip je tedy pojat jako programový opak senti-
mentalismu, jím� byla tehdy zejména umìlecky ménì nároèná
próza znaènì zamoøena.

Obdobnì jsou zamìøeny i �lejharovy povídky z venkova, napø.
Dojmy z pøírody a spoleènosti, Co �ivot opomíjí, Záti�í, v nich�
dramatické a tragické osudy chápal nikoliv jako individuální, ale
jako pøírodní zákon, který lidské bytosti vkládá zlo do základù
její existence. V dal�ích prózách, psaných poèátkem 20. stol.
(povídky Temno, 1902; román Vra�dìní, 1910)), se pro �lejhara
stává zlo u� pøímo rozhodující silou, ovládající èlovìka a odsu-
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zující ho do víceménì jen biologických rolí bez vlastní schop-
nosti této urèenosti èelit. Tomu odpovídá i autorùv výraz, který
je pøevá�nì autorskou výpovìdí, jazykovì vypjatou, naléhavou,
obèas a� surovou, za ní� se v�ak skrývá bezmocnost a zoufal-
ství. Vyhranìnost �lejharova naturalismu je bezpochyby nevy-
vá�ená, a� krajní. Mìli bychom si ji v�ak uvìdomovat ve vývojo-
vém sledu nejen na�í, ale i svìtové prózy, v ní� ètenáøsky nejú-
spì�nìj�í bývaly pøíjemnì ètivé knihy, konèící happy endem.

Pro �lejhara ��astné konce nebyly. Zajisté vìdìl, �e ve sku-
teèném �ivotì nìkdy jsou. V literatuøe jich v�ak bývalo tolik, a
vìt�inou byly natolik umìlé a chtìné, �e je tento autor cítil jako
l�ivé a postavil proti nim svùj extrém opaèný.

ALOIS VOJTÌCH �MILOVSKÝ
(vl. jm. Alois Schmillauer)
1837 - 1883
Profesor na gymnáziích v Klatovech a v Litomy�li, kde navá-

zal pøátelství s  A. Jiráskem a T. Novákovou, prozaik publikují-
cí od poloviny sedmdesátých let hlavnì v Osvìtì, Obrazech
�ivota, Kvìtech a Humoristických listech. Psal básnì, drama-
ta, prózu, svùj smysl pro drobnokresbu a humor uplatnil v�ak
nejlépe v povídce. Generaènì byl souèasníkem májovcù, ale
sám k nim nepatøil.

Jeho doménou byl �ánrový realismus v pøíbìzích postihují-
cích lidské slabosti i slabùstky, k ním� se vìt�inou staví shoví-
vavì (napø. povídky Dìdeèek, Jehla, svazek Rozptýlené kapi-
toly). Obvykle se nezabýval velkými problémy, spí�e se zamì-
øil na pestrost jazyka, na �ivé, pùsobivé podání. Pøedností
�milovského je, �e nezøídka zachytil dobøe odposlouchanou
hovorovou øeè, pøirozené lidské vyjadøování, v dialozích lidový
tón. Ne náhodou byly proto jeho povídky oblíbeny �irokými ète-
náøskými vrstvami a vycházely i napø. v Peèírkovì kalendáøi
apod.
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V románové tvorbì, napø. Kmotr Rozumec (1872, autorùv
debut), ov�em s tìmito svými pøednostmi nevystaèil a èasto se
uchyloval k pouèování, které pøíli� s jeho vypravìèskou pøiro-
zeností neladilo. Nejznámìj�í z jeho prací zùstala asi historic-
ká próza Za ranních èervánkù (1875), dobovì zasazená do
poèátku obrození a zobrazující i úsek ze �ivota J. Dobrovské-
ho, i kdy� pro celkový autorùv styl není tak typická jako napø.
u� zmínìná povídka Jehla, okouzlující svým prostým vypra-
vìèstvím a pointou.

VÁCLAV �OLC
1838 - 187l
Studoval filozofii, ale z finanèních dùvodù ji nedokonèil, své

ver�e tiskl v Lumíru, Kvìtech, Obrazech �ivota, Svìtozoru aj.,
nemocný se vrátil do rodné Sobotky a Prvosenky, vydané kon-
cem �edesátých let (v roz�íøené podobì r. 187l), byly jeho jedi-
nou básnickou sbírkou, která se doèkala nového vydání a� ve
20. stol. �olc je pøíkladem básníka, který byl témìø zapome-
nut, jeho jméno se objevuje jenom v podrobnìj�ích literárnìhis-
torických pøíruèkách.

Pøitom Prvosenky byly sbírkou ve své dobì urèitì novátor-
skou. V. �olc obohacoval èeskou poezii o básnické tvary, kte-
ré v ní dosud nebyly pou�ívány, námìtovì mìly jeho ver�e �i-
roký rejstøík od citové poezie a� k epickým vlasteneckým zpì-
vùm, nìèím zcela prùkopnickým byly jeho básnì z balkánského
prostøedí. �olcova lyrika, vyjadøující chmurné pocity �rozervan-
ce�, je výrazovì pùsobivá.

Jako by chtìl v jedné sbírce shrnout básnické dílo, které by
jinak tvoøil celý �ivot, jako by tu�il, �e první sbírka bude i poslední
a jeho �ivot krátký. Zapomenutí si v�ak �olc nezaslou�í a
v Prvosenkách najdeme i dnes básnì, které stojí za pøeètení.
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FRÁÒA �RÁMEK
1877 - 1952
Studoval práva, studia v�ak nedokonèil a vìnoval se zcela lite-

ratuøe a �urnalistice. Od poèátku své literární dráhy patøil mezi
buøièe, literární anarchisty, mìl blízko k  S. K. Neumannovi, psal
do jeho èasopisu Nový kult. První svìt. válku strávil pøevá�nì na
frontì, aèkoliv byl zapøísáhlý antimilitarista, na co� se ho samo-
zøejmì c. k. vojenské velení neptalo. Po válce spolupracoval
s Neumannem v Èervnu, pozdìji se sblí�il s  K. Èapkem, av�ak
pøevá�nì u� �il stranou a vìnoval se pouze vlastní tvorbì.

První jeho ver�e byly poznamenány dekadencí, s ní� �rám-
ka sbli�oval odpor k dobové spoleènosti a morálce, k �ivotní
pøedstíravosti a povrchnosti. Brzy ho v�ak nalézáme mezi au-
tory pøímé spoleèenské revolty. Jeho první sbírky básní �ivota
bído, pøec tì mám rád, Modrý a rudý (1905, 1906), to jsou kni-
hy vyjadøující tento autorùv pocit, kterému u� dekadence pøe-
stala staèit: na rozdíl od dekadentù se básník neuzavírá do
vlastního já, nýbr� staví se èelem proti tomu, co mu vadí.

Jakoby v tu�ení blízké budoucnosti se v druhé z tìchto sbí-
rek ozývá silný protiváleèný tón, mladému básníkovi jde v�ak
o víc. V jeho ver�ích se objevuje rozpor mezi pøáními èlovìka,
kterému se �ivot otevírá, a trpkým poznáním ��ivota bídy�. V tom
v�em je tøeba vzdorovat, a i výsmìch je druhem vzdoru,
u prvních �rámkových sbírek není proto zbyteènì pøipomínán
i duch politické satiry, který dává autorovi sílu nepodléhat svì-
tu a zaznívá spoleènì s erotickou výzvou i zøejmou provokací
házenou do tváøe mì��áctví doby. Slovo �buøièství� má blízko
k slovu �pobouøení�, a �rámek nikterak neváhá toto pobouøení
vzbuzovat.

V roce 1910 vydává i svùj známý román (prózou vlastnì
 debutoval, r. l903 novelou Sláva �ivota, po ní následovaly po-
vídkové svazky Sedmibolestní, Kamení, srdce a oblaka), a to
Støíbrný vítr, který je výrazem jeho vzpoury v jiných polohách a
který byl pozdìji v obecném povìdomí neprávem redukován
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jen na �pøíbìh mládí�. Støíbrný vítr pøíbìhem mládí ov�em je,
podstatné v�ak zùstává, �e je pøíbìhem mládí nepøijímajícího
mì��ácké zvyky a zlozvyky, le�, pøetváøku a pokrytectví. �rá-
mek dovede být ve Støíbrném vìtru lyrický, a tento jeho lyris-
mus, tato citovost, se stala pro jeho román bezmála zaklína-
dlem. �rámek tu v�ak je zároveò autorem expresionismu,
s ním� vyjadøuje �ivotní støetávání, jemu� se nelze vyhnout.

V tomto duchu se nese zejména román Køi�ovatky, který vy-
�el rok pøed zaèátkem první svìt. války, tento velký obraz lid-
ského ztroskotání a zmaru. Právì Køi�ovatky pøedstavovaly
mo�ná pro autora mez, za ni� u� nelze jít, jakousi hranici lidské
marnosti. Naznaèuje to jeho tvorba váleèná a pováleèná, po-
vídky Osika, citovì ladìný román Tìlo a divadelní hra Léto,
pøièem� své zvlá�tní postavení mají protimilitaristická hra Ha-
genbek a také protimilitaristický povídkový soubor �asnoucí
voják.

Brzy toti� zaznívají v �rámkovì tvorbì i nové tóny, které pa-
trnì román Tìlo do jisté míry pøedznamenal. Pøedstavují je pøe-
dev�ím nejslavnìj�í básníkova sbírka Splav (1916), která vy-
�la je�tì za války, a jeho divadelní hra Mìsíc nad øekou (1922),
neménì známá. �rámek jako by tu poci�oval, �e støetnutí sta-
rého svìta a buøièské revolty jeho mládí má hlub�í pozadí, �e
je zároveò odrazem plynutí èasu, zrání, dospívání, stárnutí.

Jako by ho zastihl pocit, který v jiné podobì najdeme u  J.
Seiferta v dobì, kdy opou�tí poetismus a pí�e Jablko z klína:
také on hledá své vlastní, ale i nadosobní �ivotní jistoty a opo-
ry. Ve sbírce Splav je jimi láska, èlovìk uprostøed majestátu
pøírody, pro�itek, který je obecnì lidský a sdìlný. Právì tím se
stal �rámek (a opìt bychom si mohli pøipomenout podobnost
u Seiferta) básníkem oslovujícím ètenáøe zvlá�� citlivì.

Ve høe Mìsíc nad øekou (1922) se tento pocit objevuje u�
s nádechem �ivotního úètování, èi pøinejmen�ím zva�ování.
Pìtaètyøicetiletý autor snad pro�íval to, èemu se dnes øíká kri-
ze støedního vìku, toti� potøebu pohledù zpìt i do budoucna,
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na léta, je� mu zbývají. Tento rys �rámkovy tvorby charak-
terizuje i dal�í jeho díla z let tøicátých, sbírku Nové básnì a
pøíznaènì nazvanou sbírku Je�tì zní (1933).

K jakémusi závìreènému tvùrèímu akordu, v nìm� se básník
vrací k úderné síle a jednoznaènosti svého mládí, pøimìla �rám-
ka druhá svìt. válka a okupace. Pí�e ver�e, vydané po válce
ve sbírce Rány, rù�e (1945), plné vzdoru a bojovnosti, které
jako by byly nikoliv teèkou, ale vykøièníkem za dílem této velké
osobnosti na�í literatury.

VÁCLAV �TECH
1859 - 1947
Obèanským povoláním pùvodnì uèitel, autor divadelních her

a próz, publikoval ve Zlaté Praze, Osvìtì, Kvìtech aj., pozdìji
byl øeditelem Mìstského divadla na Král. Vinohradech a diva-
dla Uránie, pak øeditel divadla v Brnì a opìt v Praze.

Celým svým pùsobením byl spjat pøedev�ím s divadelní pra-
cí a také jeho autorská èinnost byla vìnována pøedev�ím diva-
dlu. �techova tvorba byla v�dy zamìøena k �irokému okruhu
nepøíli� nároèného publika, psal hlavnì veselohry, zejména tzv.
situaèní, v nich� byla nositelem komické role èasto náhoda,
zámìna, neèekaný pøíjezd osoby, je� zasáhla do vývoje dìje,
prozrazení apod. Jeho hry od devadesátých let 19. stol. a� do
let tøicátých století dal�ího naplòovaly hledi�tì a byly pro svou
jednoduchost oblíbeny i ochotnickými soubory. Nìkteré se poz-
dìji staly pøedlohou i pro filmové zpracování, napø. Tøetí zvo-
nìní. Z dal�ích jeho her byly nejznámìj�í: Malomìstská tradi-
ce, Kdy� uhodila dvanáctá, Deskový statek, Zmatená pohád-
ka, Co s knihou?, co� v�ak není úplný výèet. Spí�e výjimkou
jsou u tohoto autora dramata vá�ná, napø. Zlatý dé��.

V próze se V. �tech také nejèastìji dr�el své polohy humoris-
tického �ánrového obrázku (Malomìstský pepø, Humoresky,
Humoristùv zápisník, Pøedmìstské humoresky aj.), který mìl
ráz oddechového �ètiva� bez vy��ích umìleckých zámìrù.
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V nìkolika románech (napø. �tìstí Zlatého hroznu, Høích paní
Hýrové) se pustil i do rozsáhlej�í prózy, v Høíchu paní Hýrové
asi nejúspì�nìji. Zvlá�tní místo v jeho tvorbì zaujímá pìt vá�-
nì pojatých románù o konci habsburské monarchie (Øetìz, Les
krásných �en, Pra�ský chorál, Pobøe�í lásky, Sladké vody), nic-
ménì tì�i�tì jeho tvorby zùstalo v drobnokresbì �ánrové ko-
miky, nìkdy a� podbízivé. Èteme-li v�ak napø. jeho Humores-
ky s odstupem èasu, neujde nám asi, �e se èasto trefil do èer-
ného.

TOMÁ� �TÍTNÝ ZE �TÍTNÉHO
asi 1333 - asi 1401-1409
Jihoèeský zeman, který nìjaký èas studoval na univerzitì

v Praze, pøevá�nou vìt�inu �ivota v�ak strávil na svém statku,
a� poslední období �ivota bydlel opìt v Praze. Své vzdìlání
chtìl vyu�ít pøedev�ím k pùsobení na své dìti, ale pozdìji i na
zemany, sedláky a na prostý lid v okolí.

Psal proto traktáty, v nich� vyu�íval úryvkù z bible, pramenù,
s nimi� se seznámil pøi studiu i jinak, ale i svého vlastního pøe-
mý�lení o tom, jak by mìl vypadat správný bohabojný køes�an,
který by �il mravnì a poctivì, ve shodì s vùlí bo�í i s ostatními
lidmi.

Prvním jeho spisem byly Kní�ky �estery o obecných vìcech
køes�anských, které pozdìji doplòoval, tak�e v podobì Knih
nauèení køes�anského mìly u� patnáct, nikoliv jen �est èástí.
�títný tu postupnì probírá otázky víry, pøedman�elského, man-
�elského a vdovského stavu, vztahu hospodáøe a jeho èeledi
(tj. zamìstnancù hospodáøství) aj., jde o jakousi základní pøí-
ruèku správného �ivota nejen nábo�enského, ale i v rámci lid-
ského spoleèenství. Øeèi besední, které následovaly, probíra-
ly nábo�enské otázky formou rozhovoru otce s dìtmi. Øeèi svá-
teèní a nedìlní byly nìèím jako postilou, i kdy� ne ov�em do-
slova, proto�e �títný nebyl knìz, stejnì jako pozdìji Petr Chel-
èický, s ním� mìl mnoho blízkého. Postupnì zde v�ak zpraco-
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vával námìty z evangelií jako vhodné nedìlní èi sváteèní ète-
ní, je� má podnítit vlastní rozjímání posluchaèù.

U� tu padlo jméno Chelèického a jistá podobnost mezi ním a
�títným je napø. i v tom, �e oba tvoøili své dílo víceménì osa-
mìle, bez trvalého spojení s pra�ským duchovním �ivotem, �e
oba byli laici (tj. nikoliv knì�í) a �e se oba dopracovali k ucelené
my�lenkové soustavì. Zásadní rozdíl byl ov�em v tom, �e Chel-
èický pøichází se svými pracemi a� po Husovi, �e je jednoznaè-
ným kali�níkem a odmítá autoritu øímské církve. �títný ji je�tì
uznával a v základních nábo�enských otázkách se proti ní ne-
stavìl. Av�ak tím, jak kladl pøirozenou víru a mravnost nad v�e
ostatní, se stal významným pøedchùdcem J. Husa.

FRANTI�EK ADOLF �UBERT
1849 - 1915
Novináø, pozdìji øeditel Národního divadla a Mìstského diva-

dla na Král. Vinohradech, opìt novináø, romanopisec a pøede-
v�ím dramatik. Zejména doba jeho pùsobení v Národním diva-
dle (v letech 1883 - 1900) znaènì ovlivnila nejen tuto pøední
èeskou scénu, ale na�e divadelnictví vùbec. �ubert prosazoval
na jevi�tì realistické hry, které mìly nahradit star�í, pøíli� nadne-
sená, patetická a dekorativní pøedstavení, usiloval o nové auto-
ry a nové inscenace. Tato jeho snaha souvisela s poznáním svì-
tového vývoje dramatu, pøesto�e sám zaèínal (napø. román Jiøí
z Podìbrad, který byl jeho debutem v druhé pol. sedmdesátých
let, o nìkolik let pozdìji román Zajetí krále Václava IV.) jako spi-
sovatel romantizující historické prózy, èasto pøikrá�lující dìjin-
nou skuteènost.

Jádro �ubertovy tvorby tkví v jeho divadelních hrách (napø.
Petr Vok Ro�mberk, Probuzenci, Drama ètyø chudých stìn),
zejména v jeho nejúspì�nìj�í høe Jan Výrava z r. 1886, která
byla ve své dobì i pozdìji velmi oblíbená. Zde stejnì jako
v próze se obracel k èeské minulosti, napø. k selským bouøím,
a zejména v Probuzencích a Janu Výravovi uplatil výraznì
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i lidový �ivel. Jeho hry pozdìj�í, èerpající z tehdej�í souèas-
nosti, u� takový úspìch nemìly.

F. A. �ubert je ve vývoji na�í dramatické tvorby trochu zvlá�t-
ní osobností. Nikdy nebyl kritikou pokládán za velkého, mimo-
øádným talentem vybaveného autora, ani tehdy, kdy� jeho hry
plnily hledi�tì. V�dy se v�ak uznávala jeho zásluha prùkopnic-
ká: �ubert svým pojetím divadla otevíral dveøe tvùrcùm, jako
byl L. Stroupe�nický a dal�í.

TÉMA, TEMATIKA PRÓZY
viz próza, její stavba a �ánry

RUDOLF TÌSNOHLÍDEK
1882 - 1928
Po nedokonèených univerzitních studiích se stal redaktorem

Moravského kraje, pozdìji Lidových novin v Brnì, pøispíval napø.
do Obzorù. Èasto pøekládal, hlavnì ze severských literatur, a
literárnì upravil vzpomínky svérázného èeského cestovatele,
polárního lovce a zlatokopa Jana Welzla (1868 - po 1937)
v knize Eskymo Welzl. Patøil ke generaci anarchistických buøi-
èù (jako byli F. Gellner, K. Toman, F. �rámek, S. K. Neumann),
ale pobyt v Brnì ho ponìkud izoloval od pra�ského literárního
�ivota.

V novináøské praxi vynikal v psaní tzv. soudnièek, které se tehdy
èasto mìnily ve vtipné drobné prózy, bezmála pøíbìhové, jako právì
u nìho èi u  K. Poláèka. Pro soudnièky bylo pøíznaèné humorné pojed-
nání vá�ných, èasto tragických pøípadù, a Tìsnohlídek si toto pouèení
z novinaøiny odnesl i do své pozdìj�í literární práce. Aèkoliv jeho prvé
prózy byly spí�e poetickým líèením (Nénie, Dva mezi ostat-
ními aj.) svùj nejvlastnìj�í výraz na�el ve dvou románech
z brnìnského pøedmìstí, v Poseidonu a Kolonii Kutejsík
(1916, 1922). Zde snad jako prvý zobrazil s výsti�ností a
citlivou vnímavostí postavy a postavièky Brna, mìsta, je�
mìlo tehdy svùj vlastní kolorit, autorovo svìdecké vidìní je
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v tìchto dvou prózách místy a� na hranicích naturalismu.
S odstupem èasu mù�e být stále zajímavý i jeho román, který
bychom mohli zaøadit do sféry science fiction, Vrba zelená. Líèí
v nìm budoucí spoleènost, v ní� budou vládnout �eny, zatím-
co mu�i se budou starat o domácí práce a dìti, jde tedy o sci-
fi více ménì humoristickou.

R. Tìsnohlídek psal i básnì, jich� vydal nìkolik sbírek, vìt�i-
nou �lo o  poezii impresionistickou, baladickou, v ní� zaznívají
tóny smutku, nenaplnìné lásky a nenaplnìných snù. Pro dìti
vydal významnou a èasto znovu vycházející kní�ku Èimèirý-
nek a chlapci, byl horlivým pøívr�encem sokolského hnutí, je-
mu� vìnoval i èást své tvorby. Jen tak pro zajímavost, byl to
on, kdo pøi�el s nápadem vánoèního stromu republiky, jen� se
ujal po celé zemi.

Nìco jsme v�ak zatím vynechali, a vynechali jsme to nejdùle-
�itìj�í. V r. 1920 vy�la Tìsnohlídkovi jeho nejúspì�nìj�í kniha,
Li�ka Bystrou�ka, idylické, pøívìtivé vyprávìní o pøátelství èlo-
vìka a zvíøete, novela, která má trvalé místo v na�í literatuøe a
která byla literární pøedlohou pro operu L. Janáèka.

VÁCLAV THÁM
1768 - 1816
Nejprve úøedník policie, pak redaktor, pozdìji herec

z povolání. Byl vydavatelem a pøevá�nì i autorem první novo-
èeské básnické sbírky z r. 1785, tedy je�tì v prvním období
národního obrození.

Jmenovala se Básnì v øeèi vázané a nebyla to v pravém slo-
va smyslu sbírka, nýbr� spí�e antologie, obsahující i básnì star-
�í a pøeklady. Nové pùvodní básnì, vìt�inou Thámovy, ale i jeho
pøátel (jim� se øíká thámovci), byly psány ve star�ím duchu tzv.
anakreontské poetiky (= anakreontika, podle jména staroøec-
kého básníka Anakreonta, 2. pol. 6. stol. pø. Kr.), opìvující �pøí-
rodní �ivot�, lásku, víno, �eny, radostné a pøíjemné po�itky.
Anakreontská poezie se podle øeckého vzoru rozvíjela i ve sta-
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rovìkém Øímì, novì v�ak vznikala pùvodnì hlavnì ve Francii
v 18. stol. a byla prùvodním jevem osvícenství a klasicismu,
u nás poznamenala nejen Tháma, nýbr� i  A. Puchmajera, �.
Hnìvkovského, V. Nejedlého aj.

A Thámùv almanach Básnì v øeèi vázané mìl stejnì jako
sbírky a soubory tìchto autorù stejný cíl: dokázat, �e novodo-
bá, teprve se rodící èeská literatura si mù�e troufnout i na ta-
kovouto poezii.

OTAKAR THEER
1880 - 1917
Úøedník pra�ské Mìstské knihovny, básník, který podnikl øadu

cest do ciziny, ovlivnìný zejména svým pobytem ve Francii a
znalostí francouzské literatury. Psal básnì, prózy, divadelní
i literární kritiky, publikoval v Lumíru, Nedìlních listech, Hlasu
národa, Kvìtech, Zlaté Praze, Literárních listech. Ve své vlast-
ní poezii byl ovlivnìn dekadencí, hlavnì J. Karáskem ze Lvo-
vic, pak se sblí�il s  pøedváleènou modernou, jmenovitì s  K.
Èapkem, byl spoluautorem Almanachu na r. 1914, vydání to-
hoto almanachu pøevá�nì pøipravil. Jádro jeho tvorby je v poezii,
která se neète snadno. Theer byl básníkem slo�itých obrazù,
nároèného jazyka, jeho ver�e mìly podnìcovat nejen citové
sblí�ení s básníkem, ale i vlastní ètenáøovo my�lení.

Debutoval koncem devadesátých let sbírkou Háje, kde se
tanèí (1897), pozdìji vydal Výpravy k Já, Úzkosti a nadìje,
V�emu navzdory, napsal divadelní hru Faëton, jeho prózy
z poèátku 20. stol. (Pod stromem lásky, 1903) nepatøily
k významným. Theer byl v�dy básníkem do znaèné míry ex-
kluzivním, ve svých ver�ích dával najevo deziluzi �ivotem, od-
vrácení od skuteènosti k aristokratickému gestu.

Vlastnì, tì�ko mluvit o gestu. Theer byl toti� básníkem znaè-
ného intelektu, jasného vidìní souvislostí, a jeho lhostejnost
ke skuteènosti nebyla tedy gestem, ale odvrácením se od nì-
èeho, co dovedl dobøe poznat z té �patné stránky. Pøesto je-
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denkrát udìlal výjimku: V�emu navzdory je sbírkou psanou za
první svìt. války, a je to sbírka skuteèného vzdoru, intelektuál-
ního odporu proti zlehèení a poní�ení lidství. Jako mnoho ji-
ných èeských básníkù Theer vystoupil za války ze zámìrné
izolace podle zásady: kdy� je nìèeho moc, je toho pøíli�.

ANNA MARIA TILSCHOVÁ
1873 - 1957
Prozaièka, man�elka prof. právnické fakulty Karlovy univerzi-

ty, psala do besed Èasu, �enského svìta, Besed lidu, Svìtozo-
ru, Lady, Nové �eny aj. Jedna z pøedních autorek realismu od
poèátku 20. stol. do ètyøicátých let, èasto ve svých románech,
zejména v tìch sociálnì ladìných, volila i prvky naturalismu.

Její první knihy próz (povídkové svazky Sedmnáct povídek,
Na horách) nemìly velký ohlas, s ním se autorka poprvé se-
tkala u románu Fany z r. 1915. Zde a v následujících dvou na
sebe navazujících románech, Stará rodina a Synové (1916,
1918), nalézá Tilschová své ústøední �ivotní téma. Je jím po-
hled na �ivot �lep�í spoleènosti� a zároveò obraz toho, co
s sebou takový �ivot pøiná�í pro lidské touhy a sny, k jakému
rozpadu mravních hodnot v rodinách takovéto spoleènosti mù�e
docházet.

Jde tedy o prostøedí, s ním� se v jiné poloze setkáme napø.
u  B. Bene�ové èi R. Svobodové, pozdìji v raných prózách M.
Pujmanové, naopak døíve èasto u  K. Svìtlé. Asi nikoliv náho-
dou. �ena, i kdy� sama pocházela �z dobré rodiny�, vyrùstala
v ní a také se do ní provdávala (nebo byla tlakem okolí pøinu-
cena se provdat), cítila mo�ná vnímavìji ne� mu�, v èem jsou
úskalí spoleèenské smetánky a jak �enský �ivel je v ní pouhou
loutkou. Tilschová zobrazuje pokusy o revoltu proti tomuto sta-
vu, v románech Matky a dcery, Návrat, a zejména v románì
Dìdicové (1924) hledá pro své hrdinky èi hrdiny východisko.
Její obraz �ivota spoleènosti je v tìchto dílech vyhrocený. Re-
alistická v kresbì prostøedí, vidí své ústøední postavy metodou



403

psychologické prózy, sna�í se proniknout k jejich vlastnímu
svìtu. Propojení tìchto postupù dávalo jejím dílùm výraznou
pøesvìdèivost.

Zmínìné rysy naturalismu najdeme asi nejvíce
v dvousvazkovém sociálním románu Haldy z druhé poloviny
dvacátých let (1927), kde autorka látkovì èerpá z Ostravska.
Tento román je (èi spí�e byl) pokládán za nejlep�í dílo A. M.
Tilschové. Platí to snad z hlediska tvùrèího zámìru a �íøe au-
torèina pohledu na sociální protiklady jejích postav. Zdá se v�ak,
�e i kdy� je kniha prosycena dokumentaèním materiálem, roz-
lo�ení charakterù je jaksi pøedem dáno, nevyplývá z dìje, ale
dìj se mu pøizpùsobuje, naturalistické líèení nahrazuje pøímý
pro�itek. Byl to prostì svìt, k nìmu� autorka pøistupovala
s dobrou vùlí, ale její nejvlastnìj�í svìt to nebyl.

Daleko pøesvìdèivìj�í je v následujících tøech románech, v ní�
jí jsou ústøedním tématem lidské zøetele práce umìlce èi vìdce:
Orlí hnízdo, zpracovávající osudy malíøù Mánesù, Vykoupení,
ve kterém se zabývá �ivotem malíøe A. Slavíèka, a Alma mater
(1933), v nìm� se znaènou �ivotností vykresluje dva protiklad-
né typy lékaøù - vìdcù, které bychom, pøi tro�e snahy, mohli
docela dobøe pøesadit i do na�í souèasnosti. Jak námìtem, tak
celkovým pojetím látky a lékaøského prostøedí tu dosáhla Tilscho-
vá asi skuteèného vrcholu své prózy.

Pozdìji se vrátila romány Matky a dcery a do malomìsta dì-
jovì umístìným románem Návrat ke svým námìtùm rodin, je-
jich rozvratù a generaèních souvislostí.

TKADLEÈEK
po r. 1400
Støedovìká próza od neznámého autora, psaná tehdy oblíbe-

nou formou sporu mezi mu�em, oplakávajícím nevìrnou milen-
ku, a ztìlesnìným Ne�tìstím, které mu odporuje. Výmìna názo-
rù v�ak nezùstává u jednoho pøípadu, pøíbìh se dostává do rovi-
ny, kterou bychom mohli nazvat filozofickou, a pozoruhodné je,
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�e v mnohém neodpovídá støedovìkému my�lení, ale je spí�e
rozumným shrnutím lidské zku�enosti. Jde obecnì o to, co je vlast-
nì osud, jak jej èlovìk mù�e ovlivnit a jak jej má pøijímat. Ve sporu
samozøejmì vítìzí Ne�tìstí, které navíc samo zpùsobilo, �e ubo-
hému Tkadleèkovi byla jeho Adlièka nevìrná. Jak vidno z této ne-
nábo�enské, svìtské prózy, lidé mìli pøed �esti sty lety nìkteré
problémy stejné jako dnes.

Co nás navíc u Tkadleèka zaujme, a èím je toto dílo i jedno
z nejcennìj�ích v na�í støedovìké literatuøe, je jeho umìlecký
výraz, jazyková a stylová bohatost, èasté u�ívání pøísloví, vtip-
ných rèení, pøirovnání a obrazù. Neznámý autor Tkadleèka byl
skuteèným mistrem.

KAREL TOMAN
(vl. jm. Antonín Berná�ek)
1877 - 1946
Studoval práva, která nedokonèil, z existenèních dùvodù støídal

rùzná zamìstnání, a� se stal redaktorem, nejprve Èeského dení-
ku, pak v Národních listech. Po první svìt. válce byl zamìstnán
v knihovnì Národního shromá�dìní (tehdej�ího parlamentu), brzy
v�ak ode�el do pøedèasné penze, aèkoliv nebyl nijak finanènì
zaji�tìn. Jeho literární zaèátky jsou spjaty s  anarchismem, byl
jedním z tzv. buøièù, spolupracoval s  Neumannovým Novým kul-
tem, publikoval v Moderním �ivotì, Moderní revui, Volných smì-
rech, Omladinì, po válce v Lidových novinách, Lumíru aj.

Patøí do tého� okruhu básníkù, které u� pøestala bavit
 poezie pøedchozí generace, ale i stará spoleènost, jaká vládla
v 19. stol., plané vlastenèení, stojaté vody národního, sociální-
ho i kulturního �ivota. U� jeho debut, vydaný je�tì koncem ono-
ho 19. stol., sbírka Pohádky krve (1898), byl nesen pøesvìdèe-
ním, �e básnická lyrika má vyjadøovat skuteèné pro�itky, �e
nemá být chtìnou konstrukcí. Dal�í Tomanova sbírka, Torzo
�ivota (1902), vy�la u� poèátkem stol. dal�ího. Básník se tu
oprostil od vlivù dekandence a symbolismu, nachází svou pod-
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statu v hutném, výrazném ver�i bez pøíkras a ozdob, v nìm�
ka�dé slovo a ka�dý obraz mìly své místo a svou mimoøádnou
významovou nosnost.

Tento Tomanùv ver� byl pøirovnán, nikoliv neprávem, k tvaru
lidové písnì. Nic na tom nemìní skuteènost, �e jím básník ob-
vykle vyjadøuje dramatický, èasto tragický pocit, vìdomí bo-
lestnosti svìta. Tak je tomu i v dal�ích sbírkách, Melancholic-
ká pou� a Sluneèní hodiny (1906, 1913), vydaných je�tì pøed
první svìt. válkou: Tomanovo vìdomí zraòující skuteènosti jako
by samo o sobì bylo oèistné, a jako by samo o sobì nabízelo
nìkteré nepominutelné jistoty. Jsou to jistoty zemì, pøírody,
domova, zdánlivì takové, k nim� se uchyluje hodnì básníkù.

U Tomana v�ak mají pøímo vesmírný smysl, pøesahují rámec
pouhé skuteènosti. Je v tom jistá jednoznaènost, daná právì
pøímostí, jakou se básník ke svým prostým, ale pevným oporám
dopracovává: Mìsíce, nerozsáhlá, ale vrcholnì obrazná sbírka
vydaná na konci války, její� význam byl kdysi kladen do blízkosti
významu Nerudových Zpìvù páteèních, jako by toto básníkovo
vìdomí lapidárnì shrnovala (napø. ve výmluvné básni Kvìten),
stejnì jako Ver�e rodinné a jiné a obì poslední jeho sbírky
z dvacátých let, Hlas ticha (1923) a Stoletý kalendáø (1926).

Toman nikdy nebyl básníkem pøizpùsobivým. Do literatury
vstoupil spoleènì se svými pøáteli, F. Gellnerem a F. �rám-
kem, a blízké s nimi mìl i to, �e �el v�dy dùslednì svou vlastní
cestou. Nebyl to gejzír poezie, který by vydával ka�dý rok jed-
nu sbírku a svùj výraz mìnil podle okam�ité módy. Svou bás-
nickou nesmlouvavost a pevnost projevil ostatnì i vùèi sobì.
Kdy� na podzim 1945, necelý rok pøed smrtí, vybíral ze své
poezie pro celkové vydání Básní (do nìho� volil velice pøísnì,
napø. z prvé sbírky nezaøadil ani jednu báseò a celá kniha má
ménì ne� 230 str. textu), zakonèil svazek poznámkou: �Nemì-
nil jsem v nich nic ani neupravoval, nech� svìdèí o dobì a tøe-
ba proti autorovi. Sbohem, ètenáøi. K. T.�

Básník mohl dát ètenáøi sbohem, ale ètenáø básníkovi nikoliv.
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CTIBOR TOVAÈOVSKÝ Z CIMBURKA
1438 - 1494
Za vlády Jiøího z Podìbrad jeho významný zastánce, nejvy�-

�í hejtman moravského markrabství, dvorský sudí, autor spisu
Hádání Pravdy a L�i o knì�ském zbo�í a panování jejich (1467).
Tento spis je podán tradièní formou sporu a na jedné stranì
v nìm stojí kali�nictví, na stranì druhé øímská církev. Tovaèov-
ský byl ov�em �lechtic, a jak tomu v podobných skladbách psa-
ných jako spor bývá, jeho strana, tj. �Pravda�, musela být jeho
pravdou. Tzn. �e byla jeho pravdou nejen v tom, �e byla proti-
katolická, ale i v tom, �e zároveò zdùrazòovala význam �lech-
ty. A jako obvykle ve formách sporu (viz Hádání Prahy s Kutnou
Horou aj.) mìl spis tu výhodu, �e autorovi díla se snadno odrá-
�ely argumenty �L�i�, proto�e i ty si psal sám.

Ale tak èi onak, celý spis, který byl urèen pøímo králi Jiøímu, je
nejen odrazem dobových pomìrù, ale i mimoøádnì cennou li-
terární památkou. Svým zamìøením spadá do husitské litera-
tury, svým výrazem v�ak nese zøetelné rysy humanismu a rané
renesance. Tovaèovský dovedl psát, mistrnì zacházet s citáty
z bible i odjinud, kdy� v�ak bylo zapotøebí, umìl sáhnout i k
lidové mluvì. Kromì tohoto díla napsal i dvoudílnou Knihu to-
vaèovskou, která je souhrnem moravského zvykového práva
(podle autora: �obyèejù, øádù, zvyklostí starodávných a øízení
práva v markabství moravském�), tedy prací odborného rázu.

TRAGÉDIE
V tradièním èlenìní dramatu tvoøí vedle komedie jeho základní

�ánr, a to u� od dob starovìkého Øecka, jeho� dramatikové
jsou dodnes proslulí a zpracovávali èasto námìty z  mytologie.
Mýty byly vlastnì nejvdìènìj�ím zdrojem staré øecké tragédie
a tragédie sama jednou z forem jejich udr�ování a �íøení.

Nejznámìj�í z øeckých dramatikù antické literatury tvoøí
neopomenutelnou trojici: Aischylos (asi 525 - 456 pø. Kr.,
Pøipoutaný Prometheus, Sedm proti Thébám, Oresteia aj.),
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Sofokles (asi 496 a� 497 - 406 pø. Kr., napø. Antigona, Král
Oidipus, Elektra), Euripides (asi 485 a� 480 - 406 pø. Kr.,
Medea, Trojanky, Hippolytos aj). Starovìká tragédie vytvo-
øila nìkolik pevnì stanovených pravidel.

Pøedev�ím to bylo pravidlo jednoty místa, èasu a dìje, tzn.
�e hra musela mít jednu dìjovou linii, probíhat na jednom
místì a bìhem 24 hodin skuteèného èasu jejích událostí.
Dal�ím pravidlem byl závazný sled dìje, který mìl celkem
�est etap: expozice otevøela celý pøíbìh dramatu, zápletka
urèila jeho dal�í vývoj, kolize (nìkdy také èesky zauzlení)
pøedstavuje, abychom tak øekli, �komplikaci�, do dìje vstu-
puje nìco, co jej èiní slo�itìj�ím, krize je pak støetnutím v�ech
proti sobì stojících momentù dramatu, jakýmsi jeho vyvr-
cholením, peripetie znamená obrat, cosi, co divák neèekal a
co je pro nìho pøekvapením, katastrofa je tragickým vyøe�e-
ním v�eho, co pøecházelo, tato èást dramatu bývá vìt�inou
krátká, rozhodná a drama tu vrcholí.

Stejnou stavbu mívaly i vrcholné antické komedie, ov�em pro-
to�e nekonèily katastroficky, pro jejich poslední èást se u�íval
výraz zakonèení. Tato stavba (jen výjimeènì byla nìkterá etapa
vynechána) byla stanovena èi pøesnìji øeèeno odvozena ze sku-
teèných her Aristotelem (384 èi 383 - 322 èi 321 pø. Kr.) v jeho
díle Poetika a pozdìji podle ní byly psány hry nové. Byla dodr�o-
vána i v tragédii øímské, jakou psali napø. Quintus Ennius (239 -
169 pø. Kr., volnì zpracovával hry Euripidovy, napø. Medea, Ifi-
genie aj.), Marcus Pacuvius (asi 220 - asi 130 pø. Kr., napø. Ata-
lanta) a nìkolik dal�ích, vycházejících také z øecké tragédie.
V øímské antice u� tragédie nedosáhla té velkoleposti jako
v Øecku, mù�eme se jen domnívat, �e pevná pravidla stanove-
ná Aristotelem byla ponìkud svazující.

Køes�anský støedovìk tragédii neholdoval, ostatnì Aristote-
lovu Poetiku neznal, byla objevena a� r. 1498. Tragédie v�ak
beztak vy�adovala jiné ovzdu�í, ne� bylo vlastní støedovìku:
velké amfiteátry, volný pøístup i lidového diváctva (nezapomí-
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nejme, �e starovìké øecké mìstské státy byly demokraciemi,
co� se ov�em nevztahovalo na otroky), støedovìku víc vyho-
voval epos jako výluèná forma dvorského umìní. K tradièní tra-
gédii podle Aristotelových pravidel se potom vrátil a� klasicis-
mus, který mìl rád v�e, co mìlo pevný øád, a kterému tedy
pøedpisy tragédie dìlaly moc dobøe. Byli to pøedev�ím Jean
Racine (1639 - 1699, napø. Faidra) a Pierre Corneille (1606 -
1684, napø. Cid, Horatius aj.). Tito dva autoøi jsou svým zpùso-
bem poslední, kdo psali tragédie co nejdùslednìji podle antic-
kého vzoru.

Urèitì jej pøesnì nedodr�ovali napø. dva renesanèní dramatici
angliètí, Christopher Marlowe (1564 - 1593, Doctor Faustus) a
zejména William Shakespeare (1564 -1616, Hamlet, Romeo a
Julie, Othello, Král Lear, Jindøich VI., Richard III. aj.) který i do
tragédií vkládal jakási interludia, která ov�em èinil pøímou sou-
èástí dìje, pro diváka milujícího odlehèení.

Novì se v�ak s principy øecké tragédie vyrovnávala nìmec-
ká dramatická tvorba na pøelomu 18. a 19. stol., pøedev�ím
Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832, napø. dramata Faust,
Ifigenie na Tauridì), Gotthold Lessing (1729 - 1781, napø. Mína
z Bernhelmu, Moudrý Nathan, Emilia Galotti), Friedrich Schil-
ler (1759 - 1805, napø. Don Carlos, Marie Stuartovna, Loupe�-
níci, Úklady a láska). Modernìj�í tragédie u� tradièní stavbu
nedodr�ovaly, napø. Henrik Ibsen (1828 - 1906, Nora, Divoká
kachna, Paní z námoøí aj.), August Strindberg (1849 - 1912,
Tanec smrti aj).

Výrazu �tragédie� se dnes u� bì�nì pou�ívá nikoliv pro hru
dodr�ující pravidla starovìku nebo klasicismu, ale prostì pro hru
s tragickým koncem, nebo se pro vá�né a tragické hry u�ívá,
i kdy� ne zcela pøesnì, obecnìj�í druhový výraz drama, který
dnes málokdo v bì�né øeèi spojuje v konkrétních pøípadech jed-
notlivých her s komedií. Nìkdy ov�em v �ivotì (i na jevi�ti) tra-
gicky konèí pøíhody komické, èi tragické události mají komické
vysvìtlení. Proto existuje tragikomedie. Divadelní hry 20. stol.
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jsou potom èasto tak významovì vrstevnaté, �e je víceménì
zkreslující pokou�et se o jejich �ánrové zaøazení, dùle�itìj�í je,
jaký smysl mají pro diváka a kterou z jejich významových poloh
on sám pøijímá jako rozhodující.

V èeské tvorbì 19. stol. a poèátkù 20. stol. najdeme ov�em
dramata, která mají v�echny charakteristické rysy tragédie ni-
koliv snad v�dy z hlediska její aristotelovské výstavby, ale
z hlediska toho, co bývá nazýváno �katarzí�, (tj. z øeckého ka-
tharsis = oèi�tìní): hra ve svém úèinu vzbuzuje zvlá�tní du�ev-
ní stav, kdy èlovìk z vá�ní, zloby a tragièna hry vyci�uje nikoliv
zmar a beznadìj (i kdy� právì to se na jevi�ti èasto odehrává),
ale jakési vnitøní osvobození, dùvìru v lidství. Zdá se to proti-
smyslné, kdy� v divadle vidìl pravý opak, ale podivnosti lidské
psychiky takto pùsobí, co� mimochodem objevil také u� Aristo-
teles.

V tomto smyslu, který je dùle�itìj�í ne� cokoliv jiného, psali
u nás tragédie napø. J. Vrchlický (jen� v�ak èasto dodr�oval
i tradièní zákonitosti, napø. trilogie Hippodamie), J. Zeyer, A. a V.
Mr�tíkové, G. Preissová aj. Pøíkladem dramat, která se pøi strhu-
jícím katarzním úèinku vzpírají samou svou podstatou �ánrové-
mu ��katulkování�, mohou být hry K. Èapka.

TRAKTÁT
Støedovìké a renesanèní oznaèení pro nábo�enské èi filozo-

fické pojednání, které rozebíralo nìkteré dùle�ité my�lenky a
vykládalo je, shroma�dovalo autorovy argumenty pro jeho tvr-
zení a pøípadnì vyvracelo tvrzení opaèná.

Traktát byl pøedev�ím vyhrazen literatuøe �uèené�, byl doma na
univerzitách, traktáty se rozebíraly na shromá�dìní vìdcù a dlou-
ze se o nich diskutovalo. Proto�e traktáty samy byly dost dlouhé,
dnes se tento výraz pou�ívá v hovorové øeèi spí�e hanlivì pro
text, který mnoha slovy øíká málo. Èasto tomu tak bylo i u traktátù
støedovìkých, významnou roli v�ak sehrály traktáty zejména v úsilí
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o reformaci církve, u nás v dobì pøedhusitské, husitské a pohu-
sitské, napø. u  T. �títného, J. Husa, P. Chelèického.

TRAVESTIE
viz parodie

TRILOGIE, TRIPTYCH
Trilogií jsou oznaèována tøi relativnì samostatná díla, vìt�i-

nou prozaická a románová, která na sebe volnì navazují, tak-
�e vposledku tvoøí významový celek. Zajímavé je, �e psaní tri-
logií bylo v�dy oblíbeno a i v na�í literatuøe jich máme celou
øadu, trilogie psali napø. A. Jirásek, K. J. Bene�, B. Bene�ová,
K. Èapek, E. Vachek, J. Durych, B. Klièka, J. Kopta, F. Køelina,
V. Martínek, K. Nový, dramatickou trilogii napsal J. Vrchlický.

Jestli�e na sebe navazují díla ètyøi, pou�ívá se výraz tetralogie
(napø. K. Poláèek, A. Jirásek U nás), pentalogie znamená návaz-
nost pìti svazkù (napø. Jiráskùv F. L. Vìk). Triptych je na rozdíl
od trilogie soubor tøí krat�ích prozaických èi básnických dìl, èas-
to vydaný v jednom svazku (napø. triptych tøí novel).

TRISTRAM A IZALDA
pol. 14.stol.
Støedovìký pøíbìh o Tristanovi a Isoldì vycházel ze starých

keltských hrdinských povìstí a byl mnohokrát sepsán, docho-
valy se jeho rùzné zlomky v øadì jazykù, mìl ver�ované
i prozaické podoby, ve své podstatì patøí k tzv. bretonskému
cyklu støedovìké literatury. Rekonstrukci celého pøíbìhu podle
rùzných dochovaných pramenù provedl v�ak do Románu
o Tristanovi a Isoldì a� poèátkem 20. stol. francouzský spiso-
vatel Joseph Bédier (1864 - 1938).

Za prvého autora, který tuto látku zpracoval ve l2. stol. ver-
�em, je pokládán Chrétien de Troyes (1131 - 1191), ale jeho
text se nedochoval. Pravdìpodobnì to v�ak byl on, kdo vy-
tvoøil základní podnìt pro celou øadu dal�ích znìní Tristana a
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Isoldy, �íøících se ve 12. a 13. stol. i pozdìji po celé Evropì.
Z nich je�tì pozdìji vycházela nejrùznìj�í pøevyprávìní a volná
zpracování, od pùvodní pøedlohy se mnohdy odchylující, èas-
to zlomkovitá, vybírající si jen nìkteré epizody apod.

Èeské ver�ované znìní, nesoucí název Tristram a Izalda,
èerpalo udánlivì z nìmecké pøedlohy Eilharta von Oberge
(tvoøil v letech 1170 - 1180) a tì�ilo se vedle Kroniky troján-
ské velké oblibì. Celoevropský úspìch tohoto dojímavého
pøíbìhu osudové, tragicky konèící høí�né lásky, vyvolané
kouzelným nápojem (dnes je celá událost známá spí�e
z opery R. Wagnera, ale byla dokonce i zfilmována), se ne-
vyhnul ani této jeho podobì. Tristram a Izalda je nejobsáh-
lej�í na�í literární památkou své doby, má témìø 9000 ver-
�ù, tato básnická skladba byla èasto pøepisována, a to je�tì
po husitských válkách.

TRIVIÁLNÍ LITERATURA
viz konzumní literatura

TROJÁNSKÁ KRONIKA
viz Kronika trojánská

TROPY
viz obrazné pojmenování

JOSEF KAJETÁN TYL
1808 - 1856
Herec, divadelní autor, prozaik, po dokonèení gymnázia (nej-

prve studoval v Praze a pak v Hradci Králové, kde se spøátelil
s  V. K. Klicperou) cestoval s hereckou spoleèností, pak se vrátil
do Prahy a brzy se stal jednou z nejv�estrannìj�ích osobností
národního �ivota ve tøetím období obrození, bìhem tøicátých a
ètyøicátých let. Redigoval Jindy a nyní, Kvìty èeské, Kvìty Pra�-
ského posla, Sedlské noviny. Po porá�ce revoluce r. 1848 a
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bìhem tzv. Bachova absolutismu (v letech 1851 - 1859, podle
jména vídeòského min. vnitra Bacha, �ijícího 1813 - 1893) mìl
zakázanou Prahu a cestoval po venkovì s koèovnými spoleè-
nostmi.

Tyl bývá nìkdy stavìn proti o dva roky mlad�ímu K. H. Má-
chovi a srovnání obou tìchto osobností je opravdu výmluvné:
Mácha usiloval o to, aby èeská literatura vstøebala nové svìto-
vé proudy romantismu a mohla se s ostatní literaturou Evropy
srovnávat svou umìleckou úrovní, Tyl chápal literaturu pøede-
v�ím jako nástroj aktivní pomoci národu (proto se tolik zajímal
o divadlo, které mìlo hlavnì v podobì koèovných spoleèností
k lidem nejblí�e) a èeské vìci. Teprve J. Neruda pochopil, �e
jedno nemusí stát proti druhému.

Tylovo pojetí národní literatury vycházelo ov�em z daných
potøeb a odpovídalo na nì snahou o nìco pozitivního, co by
národu zvedlo hlavu. Po povídce Rozervanec (1840), v ní� re-
agoval na Máchovu osobnost, napsal prózu Poslední Èech
(1844), pokládanou za první novodobý èeský román, proti ní�
kriticky vystoupil K. Havlíèek Borovský. Zde toti� Tylovo vlas-
tenecké nad�ení a snaha pùsobit v tomto duchu jaksi pøekra-
èovaly únosnou míru. V dal�ích svých prózách (napø. Ze �ivo-
ta chudých) je u� Tyl støídmìj�í.

Své nejvlastnìj�í pùsobení v�ak nalezl v divadelních hrách.
Sám herec, dovedl velmi dobøe odhadnout, co jevi�tì �unese�,
zvládnout potøebný spád dìje, støídání dialogù, výstupù, scén,
humorných a vá�ných pasá�í. Tylovi �lo o divadlo lidové, které
by oslovilo co nejvìt�í èást publika, nalezlo ohlas, mluvilo tak-
øíkajíc lidem z du�e, bylo jakýmsi modelem jejich �ivota.

Proto také z velkého poètu her, které napsal, si neuchovala
�ivotnost ani tak jeho historická dramata (napø. Jan Hus, Krva-
vé køtiny èili Drahomíra a její synové, �i�ka z Trocnova aj.),
jako obrazy z tehdej�í souèasnosti, i kdy� byly nìkdy pøedsta-
veny jako jevi�tní báchorka, pohádková scéna, v ní� vystupují
èerti, nadpøirozené bytosti aj.
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Divák poznal a pozná i dnes, oè ve skuteènosti J. K. Tyl usi-
loval v hrách jako Fidlovaèka (1834), Strakonický dudák (1847),
Jiøíkovo vidìní (1849), Tvrdohlavá �ena (1849), Èert na zemi,
Lesní panna (1850) apod. Jde o hry, které se víc ne� sto pade-
sát let objevují znovu a znovu na divadelním repertoáru, mno-
hé byly zfilmovány èi zpracovány televizí. Asi nikoliv náhodou.

EMIL VACHEK
1889 - 1964
Novináø a prozaik, redaktor Práva lidu, Nové svobody, poz-

dìji volný spisovatel, pøispíval do øady èasopisù. Jako �urnalis-
ta si Vachek osvojil nìkteré postupy, zaji��ující jeho knihám
ètenáøskou úspì�nost: �ivost, bezprostøednost, námìtovou
zajímavost, vypravìèskou lehkost a pøesnost kresby postav.

E. Vachek nikdy nedosáhl takové literární proslulosti jako tøe-
ba K. Poláèek, jeho tvorba také nemá pro na�i meziváleènou
literaturu tak zásadní význam ani takovou jednotící tvùrèí linii.
Vachek èasto mìnil námìtové zamìøení, pøizpùsoboval se ète-
náøskému oèekávání, podléhal dobovému vkusu. To v�ak vyva-
�oval bystrostí svých knih, tím, �e nikdy ne�el pod pøijatelnou
literární úroveò, psychologickou vìrohodností svých postav, za-
jímavostí dìje. Právì to poslední se v�ak trochu obrátilo proti
nìmu: Vachek se stal velmi populární napø. svým Bidýlkem nebo
postavou detektiva Klubíèka, a tato èást jeho tvorby do znaèné
míry pøekryla díla, v nich� mìl hlub�í ambice a na nich� si sám
zakládal, napø. trilogii Chám Dynybyl (1926 a� 1931).

Do literatury vstoupil po první svìt. válce tøemi povídkovými
knihami, v nich� se objevují prvky naturalismu, pøevládajícího
i v prvém autorovì románu Sup (1920) a v románu Cestou do
nebe (1921). Tyto Vachkovy prózy, pøicházející rychle po sobì
do zaèátku dvacátých let, jsou neseny kritickým duchem, ale
zároveò obecnou pováleènou náladou deziluze, pocitem, �e
zlo v�dy zvítìzí, nebo pøinejmen�ím je tak silné, �e zvítìzit
mù�e. Tento pocit pøevládá i v dal�í autorovì povídkové knize
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a v románu Kovadlina. Zajímavým je jeho Pán svìta, román
typu science fiction, obraz diktátora, který vnucuje v�em své
pøíkazy a proti nìmu� se lidstvo posléze vzbouøí. V tomto ro-
mánu, patrnì inspirovaném nástupem italského fa�ismu (kni-
ha vy�la r. 1925, tedy pøed Hitlerem a v dobì, kdy se o Stalinovi
u nás je�tì moc nevìdìlo), Vachek modeluje nìkteré obecné
rysy totality a satirický tón knihy jim dává plnì vyniknout.

Po humoristickém románu Svatba v Absint baru vydává au-
tor v druhé pol. dvacátých let postupnì svou trilogii Chám Dy-
nybyl (Èervená zahrada, Svatá, Dvanácti hlasy ano), kde se
v postavì barbarsky pojatého siláka Dynybyla projevuje vrchol-
ným zpùsobem jeho naturalismus, ale také stoupající záliba
v erotických scénách vzedmutých, nièím neøízených vá�ní. Pro
Vachka byla tato trilogie (podle toho, co sám kdysi øíkal autoro-
vi této publikace) nejdùle�itìj�ím dílem, pøechodnì sice oce-
nìným kritikou, ale èasem pozapomenutým. Humoristický ro-
mán Bidýlko z r. l927 a rok po nìm Tajemství obrazárny, v nìm�
poprvé vystupuje detektiv Klubíèko, ho zaøadily jinam. Prav-
dou ov�em je, �e Bidýlko je knihou vynikajícího postøehu, skvì-
lého situaèního humoru, a �e Klubíèko je detektivem vskutku
originálním, majícím vlastní zpùsob øe�ení pøípadù jakýmsi pøi-
rozeným, zdravým èeským rozumem, a skvìle obstál (a obsto-
jí i dnes) ve srovnání s detektivními postavami pøekladovými.
Není proto divu, �e Klubíèkovi vìnoval Vachek i nìkolik dal-
�ích detektivek, publikoval v�ak i dal�í románové prózy, po-
stupnì smìøující od jeho nìkdej�ího naturalismu k  psycholo-
gické próze, napø. Parazit, Divoké srdce, �ebrácká láska, �ivot
na splátky, Nepøítel v tìle aj.

Mezi nimi v tøicátých letech vynikl román Krev nevolá o pomstu
(1934), kladoucí otázku omluvitelnosti vra�dy za války, a ro-
mán �il jsem s cizinkou (1938), pùsobivá sonda do lidské �ár-
livosti. Vachkova tvorba pokraèovala i bìhem let ètyøicátých a
padesátých, dokladovì nesmírnì cenná byla jeho osmisvaz-
ková Nìmecká válka, která vycházela v letech 1945-1947, v ní�
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s nesmírnou pohotovostí a podrobností zdokumentoval váleè-
né dìní tìsnì po jeho konci.

V padesátých letech vydal dva dal�í romány (Severní záøe,
Konec a zaèátek), a zejména jeho Èerná hvìzda (1958) pøed-
stavovala jakousi �obnovu� místa detektivní literatury, která
byla tehdy dost zatracována. Spoleènì s  E. Fikerem tak ne-
jen pøispìl ve tøicátých letech k základùm pùvodní èeské de-
tektivní literatury (a to bezesporu osobitìji), ale nyní navíc i k
jejímu návratu. To se projevilo jak èetnými novými vydáními
star�ích Vachkových detektivek, tak zájmem o tuto oblast
u prozaikù mlad�ích. Pozoruhodným dílem autorova posled-
ního tvùrèího období byl jeho román Aféra z r. 1959, kde
s vyu�itím dobových dokumentù zpracovává pøípad francouz-
ského kapitána Dreyfuse, neprávem obvinìného z velezrady.
Nemoc u� E. Vachkovi nedovolila uskuteènit dal�í tvùrèí plá-
ny, napø. pøipravovaný román o èeských skladatelích pøed-
mozartovských a mozartovských èasù.

VLADISLAV VANÈURA
1891 - 1942
Obèanským povoláním lékaø, jeden z nejvýznamnìj�ích èes-

kých prozaikù dvacátých a tøicátých let, psal i divadelní hry a
filmové scénáøe. Byl èlenem umìlecké skupiny Devìtsil a pat-
øil mezi levicovì orientované intelektuály po první svìt. válce,
pøátelil se s  F. Halasem, J. Seifertem, K. Èapkem, K. Novým,
I. Olbrachtem aj. R. 1929 podepsal dopis sedmi spisovatelù
vyjadøující nesouhlas s gottwaldovským vedením (spoleènì s I.
Olbrachtem, S. K.Neumannem, M. Majerovou, H. Malíøovou,
J. Horou) a byl z KSÈ vylouèen. Psal do Kmene, Hosta, ReDu,
Tvaru, Listù pro umìní a kritiku, Plánu, Panoramy aj. Za hos-
podáøské krize a po nástupu fa�ismu jeho politická aktivita opìt
zesílila, jezdil ke stávkujícím horníkùm, vystupoval proti Fran-
kovì puèi ve �panìlsku a pøi akcích Levé fronty. Za okupace
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se úèastnil èinnosti Národního revoluèního výboru, pøi heyd-
richiádì byl zatèen a popraven.

V èeské próze pøedstavoval Vanèura mimoøádnou osobnost
od svých prvých knih z dvacátých let (Amazonský proud, Dlou-
hý, �iroký, Bystrozraký, 1923, 1924), souvisejících
s programem proletáøského umìní a poetismu. U� tehdy v�ak
byla zøejmá jeho autorská svébytnost, projevující se jak látko-
vì, tak stylotvornì. Naplno to ukázaly dvì jeho knihy také
z dvacátých let: Pekaø Jan Marhoul (1924) a Pole orná a váleè-
ná (1925). Prvá z nich je ve své osnovì prostý sociální román
(pøedlohou Marhoula byl otec autorova pøítele a spolu�áka K.
Nového), pový�ený v�ak zpùsobem zpracování do mnohoznaè-
né polohy.

Vanèurùv styl, jeho výrazné vypravìèství, dává Marhoulovým
osudùm povahu nadosobní, není to pouze pøíbìh jednoho èlo-
vìka, jen� se dostal do støetu s tvrdou skuteèností, v ní� ne-
mohly obstát jeho zásady, èasto a� snílkovské. Je to obecný
obraz souboje lidství se spoleèenskými mechanismy, silnìj�í-
mi, ne� je èlovìk sám. Takový prohraný souboj ostatnì, a je�tì
výslovnìji, ukazuje i druhý román, Pole orná a váleèná, jím� se
Vanèura øadí mezi spisovatele reagující na první svìt. válku
(jako byli napø. J. Ha�ek, J. John, V. Kaplický, F. Langer, J.
Kratochvíl, K. Konrád aj.). I zde nabývá Vanèurùv obraz zna-
kovou podobu, konkrétní události, podané s mimoøádnou ex-
presivitou a výrazovou svébytností, jsou mu východiskem obec-
ného sdìlení. S tìmito dvìma romány kontrastuje známá kní�ka
Rozmarné léto. V ní nalézá prostor jeho poetismus, ale také
sentence, volný sled my�lení a filozofování, prostá radost
z vyprávìní, dìjové zápletky, zvlá�tnosti postav.

Romány Poslední soud, Hrdelní pøe aneb Pøísloví, Markéta
Lazarová, Útìk do Budína, Tøi øeky, Konec starých èasù a Ro-
dina Horvatova, povídkový svazek Luk královny Dorotky, (v�e
koncem let dvacátých a v letech tøicátých) jsou námìtovì rùz-
né, nìkdy se vracejí do minulosti a rozhoduje v nich citová bez-
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prostøednost, jako u Markéty Lazarové (1931), naopak Konec
starých èasù (1934) je v hlavní postavì bìlogvardìjce Megal-
rogova jakousi moderní obnovou �prá�ilovského� námìtu. Os-
novným smyslem tìchto dìl je autorùv pohled na èlovìka mì-
nícího se v promìnách èasu, ale i v promìnách svého vlastní-
ho vìdomí, svých pocitù, svého vztahu k �ivotu.

Takovéto �sebepromìòování� je u Vanèury v�dy posunem,
zmìnou. Pøíbìh od pøíbìhu je v�ak tato zmìna rùzná, nìkdy
zøetelná navenek, jindy jakoby skrytá v hloubce lidského vìdo-
mí, citu a zodpovìdnosti. Kdybychom si tu struènì jednou èi
dvìma vìtami shrnuli obsah tìchto próz, urèitì bychom jim
ublí�ili (jako jsme to asi udìlali dílùm pøedchozím), proto�e �ád-
ná z Vanèurových knih se nedá redukovat na pøíbìh, dìj, po-
stavy, stejnì jako napø. jeho drama Jezero Ukereve.

Podstata Vanèurovy prózy spoèívá v jednotì toho, o èem se
pí�e, a jak se o tom pí�e. V zásadì je tomu tak u ka�dé výraz-
né autorské osobnosti, av�ak Vanèurùv jazyk a styl jsou nato-
lik pøíznakové, �e tento princip je od jeho díla neodmyslitelný a
napø. pøedstava, �e by Vanèuru nìkdo �pøevyprávìl� jinak, je
pøímo absurdní.

V. Vanèura byl kdysi nazván experimentátorem èeské prózy,
nicménì zcela mylnì. Experiment znamená pokus. Vanèurova
stylotvorná jedineènost v�ak není pokusnictvím. Vyplývá
z autorova vìdomí jazyka jako nositele významu, zároveò je
ale vnitønì spjatá i s tím, jak on sám vidí své látky a jak je poci-
�uje. To potvrdily i jeho Obrazy z dìjin národa èeského, z nich�
vy�ly jen dva díly (1939, 1940) a fragment tøetího (1948), pro-
to�e násilná smrt mu nedovolila toto mimoøádné dílo dokonèit.

FRANTI�EK JAN VAVÁK
1741 - 1818
Rychtáø v Milèicích, nejèastìji pøipomínaný pøedstavitel tzv.

písmácké literatury, roz�íøené hlavnì v 17. a 18. stol. Vavák
musel být bezesporu zajímavý èlovìk, pøedstavitel onoho typu,
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kterému se kdysi øíkalo �sùl zemì�. Byl urèitì bystrý a pøemý�-
livý, v mnoha vìcech, týkajících se ka�dodenního �ivota, který
dùvìrnì znal, i pøíznivec novinek, napø. v hospodáøství,
v zemìdìlských pracích apod., byl odpùrcem roboty a zneva-
�ování vesnických lidí, kteøí za jeho èasù vìru mnoho nezna-
menali. Naproti tomu byl zatvrzelým nepøítelem Velké francouz-
ské revoluce, o ní� toho asi moc nevìdìl, napsal proti ní do-
konce spisek, jeho� název zní tak pozoruhodnì, �e stojí za to,
aby byl uveden: Tma ve dne jako v noci na rozumu lidském
v národu francouzském uèinìná, po v�em svìtì rozhlá�ená.

F. J. Vavák dokonce i ver�oval, a to skladbu Píseò historická
o zkáze, tì�kostech a trestech roboty. Nepochybné je, �e
o robotì toho zase naopak vìdìl mnohem víc, ne� mu bylo
milé. Podstatný význam má Vavákovo písmáctví v Pamìtech,
zahrnující historicky dùle�itá léta 1770 - 1812. Zde se jeho0
pohled na události místní, domácí a evropské mísí v celek, který
má pozoruhodnou výpovìdní hodnotu.

VAVØINEC Z  BØEZOVÉ
asi 1370 - asi 1437
Byl mistrem pra�ské univerzity, dvoøanem krále Václava IV.,

autorem nejpozoruhodnìj�í kroniky husitské literatury, kterou
psal latinsky, mo�ná proto, aby její oslava husitství byla do-
stupná i mimo domácí prostøedí.

Jeho dílo nese název Chronicon, bì�nì je èesky uvádìno
jako Husitská kronika. Zachycuje události z let 1414 a� 1422,
nejpodrobnìji léta 1419 a� 1422, u� v 15. stol bylo pøelo�eno
do èe�tiny. Vavøinec líèí ob�írnì prùbìh husitských bouøí, bitvy
a vítìzství. Ve vnitøním rozdìlení husitù na tábority a pra�any
stojí na stranì umírnìnìj�í Prahy, proto neváhá i ráznìji od-
soudit nìkteré krajnosti Tábora, napø. nièení kulturních pamá-
tek a pálení knih. Vavøinec svou Husitskou kroniku bohu�el
nedokonèil, její cena spoèívá nejen v pøímém svìdectví úèast-
níka, ale i v tom, �e autor dílo dokládá napø. listinami, doku-
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menty apod. Také latinsky napsal báseò o velkém vítìzství hu-
sitù u Doma�lic, Carmen insignis Corone Bohemie (= Píseò
slavné koruny èeské, známìj�í je v�ak její pøeklad Píseò
o vítìzství u Doma�lic).

Témìø se zapomnìlo, �e Vavøinec zaèal je�tì v pøedhusitské
dobì psát èesky Kroniku svìta (zaèínající historií Øíma a kon-
èící v 7. stol., nebo� husitství tuto práci pøeru�ilo), co� byl èin
v polohách humanistické literatury a vycházející z podnìtu krále
Václava IV. Tento vzdìlaný univerzitní mistr v�ak také jako
první pøelo�il do èe�tiny Mandevillùv cestopis (srov. støedovì-
ká literatura a V. M. Kramerius) a upravil èeský snáø, Knihy
snového vykládánie. Zdá se tedy, �e rozli�ování mezi literatu-
rou �vy��í� a �ni��í� nebral pøíli� pøísnì.

VENKOVSKÝ REALISMUS, VENKOVSKÁ PRÓZA
A DRAMA
V èeské literatuøe se vyvinul realismus prózy s námìty

z venkovského �ivota v natolik vyhranìnou �ánrovou variantu,
�e v tomto pøípadì se o ní dá uva�ovat samostatnì jako
o typovì vymezené oblasti.

Tradice èeské venkovské prózy sahají, kdy� pomineme pøí-
pady ménì výrazné, do tøetího období obrození, k  B. Nìmco-
vé a její Babièce, a dále mù�eme bezpochyby za její pøedstavi-
tele pokládat dva májovce, toti� V. Hálka a zejména K. Svìt-
lou. Od jejích románù z Podje�tìdí vlastnì zaèíná trvalý zájem
urèitého autora o region, který je mu nìjak blízký, který dùvìr-
nì zná a jeho� pøíznaèné rysy lze zachytit. Jde pøitom obvykle
jak o rysy krajinné, o pøírodní scenérie atd., tak hlavnì o rysy
lidí toho kraje, jejich zpùsob �ivota, vztahy, sociální problémy
atd. U� Svìtlá vidìla venkov bez iluzí, i kdy� je�tì usilovala
o to, aby její umìlecký obraz nìjakým zpùsobem øe�il zejména
mezilidské rozpory venkova, u ní èasto vyjádøené ve vztahu
mu�e a �eny a v postavení venkovské �eny vùbec.
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S nástupem kritického realismu se stal u nás venkovský rea-
lismus jeho snad nejvýraznìj�ím pøedstavitelem a také nejvy-
pjatìj�í pøíle�itostí pro odkrývání podstaty lidských pocitù, po-
stojù a jednání. Platí to zejména o díle T. Novákové, K. V. Rai-
se, A. Sta�ka, kteøí zobrazovali �ivot venkovského èlovìka bez
pøíkras a v jeho pravdivosti, a� u� �lo o dobré èi zlé. Tento pøí-
stup k venkovským námìtùm zasahoval ov�em nejen do pró-
zy, ale i do dramatu, napø. u  A. a V. Mr�tíkù, G. Preissové, L.
Stroupe�nického.

Zvlá�tní oblastí venkovské prózy u nás jsou ty, kterým se pøe-
nesením významu slova øíká �kroniky�, z nich ov�em nejzná-
mìj�í jsou díla J. Holeèka a A. Jiráska, významné jsou v�ak
i kronikáøské romány J. Herbena, Rok na vsi A. a V. Mr�tíkù a
románové cykly, ukazující nesnadný pøechod venkova
v prùmyslový kraj, napø. trilogie V. Martínka.

V souvislosti s venkovskou prózou nelze nepøipomenout i 
J. �. Baara, K. Klostermanna a J. Vrbu, prózy z venkova
v�ak psali ojedinìle i mnozí autoøi dal�í, napø. J. Kratochvíl,
J. K. �lejhar aj. Celkovì, hlavnì v dílech �venkovských kro-
nik� a ve venkovském realismu Novákové, Sta�ka a Raise,
tvoøí tato oblast na�í prózy (a opìt musíme pøipomenout
i dramata) velmi výraznou èást èeské literatury ze sklonku
19. stol. a poèátku 20. stol., kdy se stává venkov postupnì
námìtovým zájmem pøedev�ím ruralistù.

JIØÍ VOSKOVEC
(vl. jm. Jiøí Wachsmann)
1905 - 1981
Byl èlenem Devìtsilu, publikoval ve Studentském èasopi-

se, v Disku, Pásmu, ReDu, pøekládal z francouz�tiny. Od r.
1927 se podílel s  J. Werichem na avantgardním Osvoboze-
ném divadle, které bylo zalo�eno v r. 1925 re�iséry J. Hon-
zlem a J. Frejkou, ale teprve pøíchodem V + W se stalo
v èeské kultuøe nesmrtelným pojmem. Nejprve se V + W
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v Osvobozeném støídali s Frejkovými inscenacemi jiných
avantgardních her (vìt�inou vybíraných V. Nezvalem), od r.
l929 se divadla ujali výhradnì sami. Pøed okupací J. Vosko-
vec emigroval s Werichem do USA, po válce se na krat�í
dobu vrátil a v letech 1946 - 1948 pùsobil v Divadle V + W,
potom na sekretariátu UNESCO v Paøí�i a opìt odjel do USA,
kde hrál na divadle i ve filmu.

Autorství her Osvobozeného divadla bylo spoleèným dílem
dvojice V + W, a tì�ko se dopátrat, kdo na které mìl vìt�í po-
díl, oni sami to nikdy neprozradili. Proto o této tvorbì viz J.
Werich.

VÁCLAV VRATISLAV Z  MITROVIC
1576 - 1635
Bylo mu teprve patnáct let, kdy� se stal èlenem diplomatické-

ho poselstva, vyslaného císaøem Rudolfem II. do Turecka. Jako
katolický �lechtic byl po stavovském povstání vykázán z Prahy,
vrátil se po vítìzství císaøe Ferdinanda II. na Bílé hoøe a udìlal
velkou kariéru, stal se nejvy��ím sudím, tajným radou a byl
pový�en do panského stavu. To v�ak patøí spí�e do dìjepisu,
pro nás je zajímavé, �e o dojmech z cesty do Turecka vypráví
ve svých Pøíhodách (1599), èím� se øadí mezi ty autory èes-
kých renesanèních cestopisù, jako byli Kry�tof Harant z Pol�ic
a Bezdru�ic, Oldøich Prefát z Vlkanova èi Martin Kabátník.

Mladý èlovìk má obvykle vnímavé oèi, a o Mitrovicovi to urèi-
tì platilo. Byl velmi v�ímavý ke v�emu, co se kolem nìj dìlo,
vypráví o stavbách, chrámech, pevnostech, pøírodì, ale i o
povaze Turkù, kteøí pro nìho tehdy mo�ná byli cosi jako lidé
z jiného svìta. Nemuselo by asi být na �kodu srovnat si jeho
dojmy s tím, co o onìch u� nikoliv tak nedostupných krajích
víme dneska.
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JAN VRBA
1889 - 1961
Vystudoval lesnickou �kolu a jako lesník pùsobil, pozdìji �il

v Doma�licích a vìnoval se pouze literatuøe. Psal poezii ovliv-
nìnou vzorem O. Bøeziny, je autorem èetných románù z historie
Chodska (Dolina, Bo�í mlýny, Martin �anda, Chodské rebelie)
a nìkolika románù ze své souèasnosti (Zbytkový statek, Nej-
silnìj�í vá�eò, Du�e na horách), tato èást jeho tvorby v�ak svùj
èas nepøe�ila.

Kde mù�e Vrba upoutat i dne�ního ètenáøe a kde ve dvacá-
tých letech pøedstavoval podobnì jako pøed ním K. Kloster-
man o�ivení ètenáøského výbìru, jsou jeho prózy z pøírody. Za-
tímco v románech se øídí nìkterými pøedem danými schématy,
jako je láska k pùdì, protestantismus, záliba ve vyhranìné ero-
tiènosti, v knihách z pøírody podléhá okouzlení nad jejími pù-
vaby a zvlá�tním, a� kouzelným majestátem, dává plný prù-
chod své lesácké du�i a èistému lyrismu. Proto by asi taková
Vrbova díla, jako je Les (1917), Kniha z pøírody (1920), Ba-
�antnice (1922), Dra�inovská hora (1923) apod. nemìla být
zapomenuta. Pøinejmen�ím ne tìmi, kteøí sami mají k pøírodì
vztah a jsou ochotni dívat se na ni autorovýma oèima.

JAROSLAV VRCHLICKÝ
(vl. jm. Emil Frída)
1853 - 1912
Vystudoval filozofii, historii a románské jazyky, redigoval Svì-

tozor, byl divadelním referentem v èasopisech Pokrok a Hlas
národa, pak byl tajemníkem èeské techniky, naèe� se vìnoval
literatuøe. Je snad nejplodnìj�ím autorem na�í poezie. Stal se
jedním z prvních èlenù Èeské akademie vìd a umìní,
v devadesátých letech profesorem literatury na Karlovì univer-
zitì, byl èlenem nìkolika zahranièních akademií, èlenem Pan-
ské snìmovny aj.
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Literárnì byl pøedním, èi pøesnìji nejpøednìj�ím pøedstavite-
lem lumírovcù. Jeho básnická tvorba je neobyèejnì rozsáhlá,
takøka nepøehledná, a tím spí�e jeho bohatá èinnost pøeklada-
telská: Vrchlický si pøedsevzal pøevést do èe�tiny nejznámìj�í
díla svìtové literatury a na tomto nadlidském úkolu pracoval
s neochvìjnou soustavností. Pøelo�il napø. Dantovu (1265 -
1321) Bo�skou komedii, Goethova (1749 - 1832) Fausta, dále
to byli F. Petrarca (1304 - 1374), E. Rostand (1858 - 1918), V.
Hugo (1802 - 1885) , A. France (1844 - 1924), F. Schiller (1759
- 1805), W. Shakespeare (1564 -1616) aj., ale pøekládal
i moderní francouzské básníky, Ch. Baudelaira (1821 - 1867),
J. A. Rimbauda (1854 - 1891), P. Verlaina (1844 - 1896) apod.
Pøelo�il v�ak i Dumasovy (1802 - 1870) Tøi mu�ketýry a Ander-
senovy (1805 - 1875) Pohádky. O rozsahu jeho vlastní tvorby
svìdèí prostá skuteènost, �e jeho sebrané spisy (bez pøekla-
dù) mají 65 svazkù.

Je proto pøirozené, �e dne�ní ètenáø se s tvorbou J. Vrchlic-
kého bude setkávat spí�e ve výborech, napø. ve dvousvazko-
vém výboru Básnì z r. 1953 (který uspoøádal J. Seifert) nebo
ve výboru Pøed branami Eldoráda z r. 1983. Vrchlický cítil po-
tøebu svým dílem �vyplnit mezery�, které nepochybnì pøi jeho
vstupu do literatury byly v èeské slovesnosti je�tì znaèné. Tý-
kalo se to nejen jeho pøekladù, ale i napø. básnických forem
v pùvodní tvorbì, kde uplatnil snad v�echny od znìlky a� po
formy nejslo�itìj�í a spí�e exotické.

Je pochopitelné, �e to na nìho kladlo znaèné po�adavky a
�e se èasto dostával do slo�itých rozporù.

Ne v�dy znìl jeho ver� pøirozenì a nìkdy se v nìm objevo-
vala jistá umìlost, rétorismus, køeèovité podøízení vìtné stav-
by rytmu apod., nepøehlédnutelné znaky parnasismu. Nápad-
né to bylo zejména u pøekladù: Vrchlický samozøejmì pøeklá-
dal v�echny autory �svým� stylem, tak�e se ztrácel jejich své-
bytný výrazový charakter, bylo dosti tì�ké pøekládat renesanè-
ního Danta stejnì jako moderního Baudelaira a posléze poe-
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zie obou nabyla v èeské podobì tvar Vrchlického. Není divu,
�e generaci pøicházející po lumírovcích, a� u� to byla Èeská
moderna, dekadenti kolem Moderní revue èi buøièi, se Vrchlic-
ký jevil èasto (a ne v�dy spravedlivì) jako pøe�itek �literátství�,
od nìho� se ráznì distancovali.

Pøitom ve vlastní Vrchlického tvorbì nalezneme od jeho de-
butu z poloviny sedmdesátých let, od sbírky Z hlubin (1875),
nejen jednotlivé básnì, ale celé knihy osobnì procítìné lyri-
ky. Napø. hned v prvých sbírkách Sny o �tìstí (1876), Eklogy
a písnì (1880), Dojmy a rozmary (1888), Èarovná zahrada
(1888). Vrchlický byl nejvíce sám sebou tam, kde nevyplòo-
val �mezery�, ale dával prùchod vlastnímu pro�itku. Tak tomu
bylo v letech osmdesátých sbírkami Sonety samotáøe (1885,
pozdìji následovaly Nové sonety samotáøe, 1891, a Poslední
sonety samotáøe, 1896) a Hudba v du�i (1886). V letech de-
vadesátých ve sbírkách Okna v bouøi (1894), Písnì poutníka
(1895), Skvrny na slunci (1897) aj., zaznívá básníkova �ivot-
ní krize, smutek a bolest. Snahu bránit se jí, a to snahu mar-
nou, cítíme ve dvou jakoby protichùdných sbírkách, Strom
�ivota (1909) a Meè Damoklùv posmrtnì 1913), z nich� prvá
je nesena dùvìrou v budoucnost, druhá pocitem zmaru.

V obsáhlé básníkovì epice je tento osobní tón èasto pøekryt
zámìrem, napø. v cyklu Zlomky epopeje (1886, co� byl název
první sbírky cyklu, pokraèující knihami Duch a svìt, Dìdictví
Tantalovo a dal�ími), kde se pokusil zachytit dìjiny lidstva, co�
byl ov�em úkol nadlidský, podobnì jako pozdìji u  J. Machara
v jeho cyklu Svìdomím vìkù, nemluvì o tom, �e to byl i úkol
ètenáøsky málo vdìèný. Co do ohlasu u ètenáøù vynikly Selské
balady (1885), sbírka, v ní� Vrchlický nalezl nejen vdìèné lát-
ky, ale i velice výrazný, pùsobivý tvar. Velký ohlas dosáhla bás-
níkova dramata, zejména veselohry Noc na Karl�tejnì (1884)
a Soud lásky (1886), dále trilogie Hippodamie (1884 a� 1901).
To jsme se ov�em dotkli, jak je jistì patrné, pouze nìkterých
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jeho dìl: Vrchlický je autor, jeho� mnohostrannost a bohatost
nelze zachytit ani v celé knize o nìm.

A� u� jde o klady tohoto básníka, o jeho poezii plnou otevøe-
nosti vlastních smyslù, citových vznìtù i �ivotních pochyb, nebo
o to, co mu zazlívaly dal�í generace a co tento mu� oddaný ze
v�eho nejvíce èeské literatuøe èinil v jejích slu�bách a v rozsahu,
který u nás nemá obdoby.

VIKTORIN KORNEL ZE V�EHRD
Mistr Viktorin Chrudimský, Victorinus Cornelius
1460 - 1520
U tohoto èeského humanisty vlastnì není jasné, jak by jeho

jméno mìlo být abecednì øazeno: nìkdy bývá uvádìn jako Vik-
torin (døíve i Viktor) Kornel, proto�e �lechtický pøídomek ze
V�ehrd dostal a� bìhem �ivota, jméno Chrudimský pøijal sám
podle rodi�tì a latinský tvar jména vznikl v dobì jeho univerzit-
ního pùsobení. Tyhle potí�e jsou u star�ích autorù èasté, rod-
né jméno a pøíjmení v na�em smyslu byly zavedeny a� mno-
hem pozdìji. V novìj�í odborné literatuøe se v�ak v�ilo, �e V�e-
hrd je pokládáno za jméno rozhodující.

V. ze V�ehrd byl profesorem pra�ské univerzity, pozdìji práv-
níkem zemského soudu, a na rozdíl od svého nìkdej�ího pøí-
tele B. Hasi�tejnského, pí�ícího latinsky, zastával názor, �e èes-
ký humanismus se má konat v èe�tinì a má nejen literárnì, ale
obecnìji kulturnì a spoleèensky mít národní charakter. Kromì
nìkolika statí to prokázal zejména svým vrcholným dílem
O právech, o súdiech i dskách zemì èeské knihy devatery
(1499). V�ehrd v nich shrnul zpùsobem do té doby nebývalým
svùj postoj ke starému zemskému právu i jeho výklad, a stal se
tak zakladatelem na�í odborné právnické literatury.

Vycházel, jako pøed ním C. Tovaèovský, z my�lenky, �e právní
zøízení ka�dé zemì se má podobnì jako ve starém Øímì opí-
rat o zvykové zemské právo, je� má vytváøet jakési pevné, tr-
vale platné povìdomí nejen práva samého (dnes bychom øekli
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�legislativy�), ale i spravedlnosti. Své dílo napsal v èasech krá-
le Vladislava, kdy �lechta usilovala o posílení vlastní moci a
oslabení moci mì��anstva, je� se jí zdála od dob pohusitských
pøíli� silná. V�ehrdovy argumenty byly vìcné, ale zmìnì práv-
ních norem (Vladislavské zøízení zemské, 1500) nezabránil,
tak�e se stáhl do ústraní, dokonce byl zbaven svého úøadu.

VÝRAZOVÉ PROSTØEDKY POEZIE
viz poezie
viz sonet (znìlka) a jiné formy lyriky
viz slohotvorné (stylotvorné) prostøedky prózy a poezie

VÝRAZOVÉ PROSTØEDKY PRÓZY
viz próza, její stavba a �ánry
viz slohotvorné (stylotvorné) prostøedky prózy a poezie

JIØÍ WEIL
1900 - 1959
Èlen Devìtsilu, novináø, prozaik,redaktor Tvorby, pøeklada-

tel, autor reportá�ní knihy o èeských dìlnících v SSSR Èe�i
stavìjí v zemi pìtiletek, publicista ve dvacátých letech výraznì
sympatizující s novými pomìry v Rusku, kam èasto zají�dìl.
Byl jedním z prvních pøekladatelù ruských sovìtských autorù
(V. Majakovskij, 1893 - 1930, A. Blok, 1880 - 1921, B. Paster-
nak, 1890 - 1960, M. Zo�èenko, 1895 - 1958 aj.), autor studie
Ruská revoluèní literatura.

Zlom ve Weilových postojích nastal jeho románem Moskva -
hranice, vydaným r. 1937 v nakladatelství Dru�stevní práce. �lo
o dílo po v�ech stránkách mimoøádné. Pøesvìdèivými, moderní-
mi umìleckými postupy, pøi nich� do pøíbìhové osnovy bohatì
dìjovì èlenìného románu byly zapracovány i nìkteré prvky re-
portá�ní, tu J. Weil jako první u nás a mo�ná ve svìtové próze
(nyní nemáme na mysli ryzí �urnalistiku) zpracoval Stalinovy
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politické èistky. Hlavní postavou je pøíznaènì vìrný, oddaný ko-
munista, který je neprávem obvinìn, má mo�nost prchnout, ale
posléze pøijímá trest za nìco, co nespáchal, proto�e je to �v zá-
jmu strany�. Weil jako by tu pøedjímal i staronovou �ablonu poli-
tických procesù padesátých let u nás (Slánský, Clementis, �ver-
mová aj.), a kdo èetl jeho knihu a uvìøil jí, nemohl být dal�ím
vývojem pøekvapen.

Potí� byla v tom, �e tento zcela mimoøádný román, jeho� vý-
povìdní hodnotu ukázala a� budoucnost, na�el jen málo po-
chopení. Komunisté jej brali jako oèeròování SSSR, napø. J.
Fuèík (s ním� Weil døíve pracoval v redakci Tvorby a k nìmu�
cítil pøátelství, je� po válce vyjádøil dvìma publikacemi) ho na-
zval �pavlaèovým románem�. Pravici naopak vadilo, �e Weilo-
va politická a mravní kritika nezastírala napø. technický rozvoj
SSSR, stavbu nových továren, elektráren atd., navíc mu mno-
zí nedovedli odpustit jeho vlastní komunistickou minulost. Má-
lokdo si uvìdomil, �e právì ta èiní jeho poznání vìrohodnìj�ím
a �e i pro nìho byla tato kniha bolestným vystøízlivìním.

Ve Weilovì novìj�í tvorbì vyniklo jeho prozatérství v románu
�ivot s hvìzdou a ve skvìlé novele Na støe�e je Mendelsson (1949,
1960), v dílech látkovì èerpajících z pronásledování �idù za na-
cistické okupace.

RICHARD WEINER
1884 - 1937
Pùvodním povoláním ing. chemie, ale toto zamìstnání vykoná-

val jen krátce, byl paøí�ským dopisovatelem Lidových novin, úèast-
nil se první svìt. války, po propu�tìní z vojenské slu�by redakto-
rem a pak opìt paøí�ským dopisovatelem Lidových novin. Sám
psal napø. do Venkova, Národních listù, Rozprav Aventina aj. Bývá
øazen mezi autory èeského expresionismu, av�ak jeho tvorba je
natolik osobitá, �e se jednoduchému urèení dost vzpírá, ostatnì
on sám �il celkem mimo literární skupiny èi proudy. Proto mohou
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být pouze pøibli�né spojnice, které jsou vedeny nìkdy i k surrea-
lismu, u jeho vrcholných próz k  existencialismu.

Weinerovo básnické dílo má své poèátky tìsnì pøed válkou a
pokraèovalo do r. 1930, zahrnuje celkem �est sbírek: Pták,
Usmìvavé odøíkání, Rozcestí, Mnoho nocí, Záti�í s kulichem,
herbáøem a kostkami, Mezopotámie. Po prvých dvou sbírkách
se v jeho ver�ích zøetelnì objevuje pocit, vyrùstající z váleèných
zku�eností: silnì pro�ívaná nedùvìra ve schopnost lidstva dob-
øe uspoøádat tento svìt, �ivotní skepse. Básník sice stále dou-
fá, �e èlovìk je schopen svou cestu najít, jestli�e se dobere
vlastní podstaty, av�ak rozpor mezi touto vírou a skuteèností
je pøíli� silný. Jeho ver�e jsou proto ve slo�itých, nároèných
obrazech plny napìtí mezi pochybnostmi a nadìjemi, �ivotní
nejistoty.

Co� proniká i do Weinerových próz. Rok po povídkovém sou-
boru Lítice (1916), vydaném je�tì za války, vychází povídková
kniha Neteèný divák a jiné prózy, v roce 1919 vychází povíd-
kový svazek �kleb, kde je zmínìný autorùv rozpor hlavním vý-
znamovým èinitelem. O Weinerovi bylo napsáno, �e se pro nìho
v nitru èlovìka skrývají v�dy dvì bytosti. A aèkoliv si to nepøe-
je, aèkoliv se tomu sám brání, èasto vítìzí ta hor�í. Dal�í po-
vídková sbírka Lazebník (1929) a novela Hra doopravdy, kte-
rou v r. 1933 Weiner svou tvorbu ukonèil, tento jeho �ivotní
pocit zesilují. Zároveò v�ak pøipomínají vìdomí lidské zodpo-
vìdnosti, èím� se ov�em jejich vnitøní napìtí jen zvìt�uje.

My�lenková slo�itost Weinerova díla nalézá svùj odraz v jeho
tvárných postupech, v jazyku, celkové výstavbì ver�e a prózy.
Je to autor neobyèejnì osobitý, ani v povídkách se nepøizpù-
sobující bì�nému vypravìèství, prokládající text úvahami, vra-
cející se k základní my�lence a k rozhodujícímu obrazu, zá-
mìrnì naru�ující plynulost dìje. Tedy autor ètenáøsky nikoliv
�snadný� a napø. v rozbití pøíbìhové posloupnosti èi zdùraznì-
ním jazykové slo�ky pou�ívající postupy, které tehdy je�tì ne-



429

byly tak obvyklé jako napø. v umìlecky nároèné tvorbì pozdìj-
�í.

Tím se Weiner jaksi vyèleòoval ze za�itých rozmìrù, a pøes-
to�e kritika jeho dílo cenila vysoko, ètenáøský ohlas tomu ne-
odpovídal a pozdìj�í literární dìní ho nespravedlivì odsunulo
do pozadí. Pøedpokládejme, �e dne�ní ètenáø, u� víc zvyklý na
slo�itìj�í výraz i v próze, bude vùèi jeho povídkám vnímavìj�í.

JAN WEISS
1892 - 1972
Úèastnil se první svìt. války, po ní pracoval na Ministerstvu

veøejných prací ÈSR, za okupace byl pøedèasnì penzionován.
Romanopisec a povídkáø, psal do Cesty, Lumíru, Plánu, Kyti-
ce, Literárních novin aj., po druhé svìt. válce do Kultury, Pla-
menu, Hosta do domu atd.

Po èasopiseckém debutu vydal první knihu v druhé pol. dva-
cátých let, Barák smrti (1927), která mezi èeskou literaturu re-
agující na válku pùsobí velmi osobitì: Weiss v ní ètenáøi pøed-
kládá halucinace a sny vojákù, kteøí onemocnìli tyfem a jsou
v �baráku smrti�. Jde o povídky ve své podstatì a významu
realistické, ukazující s neúprosnou pravdivostí dìsivost války,
která se neomezuje jenom na boji�tì. U� tady v�ak je zøejmá
autorova záliba ve fantazijní pøedstavì. J. Weiss ji traktuje je�-
tì jako sen, tedy v podobì, je� neznamená sama o sobì vy-
chýlení z �bì�ného�. Tyto sny jsou v�ak tak silné, �e nepøekva-
pilo, kdy� od nich autorova pøedstavivost �la dál k tvorbì, kte-
rou bychom mohli zaøadit do oblasti science fiction.

Máme na mysli zejména autorovu nejúspì�nìj�í prózu, ro-
mán Dùm o 1000 patrech (1929), dále novelu Fantom smíchu,
román Mlèeti zlato (1933). Zvlá�� pùsobivá je povídka Zrcadlo,
které se opo�ïuje, ze stejnojmenného souboru (1927), kde
Weiss publikoval mj. i stejnì výraznou povídku Bianka Brasel-
li, dáma se dvìma hlavami. Zde jako bychom cítili jistou návaz-
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nost na Arbesovo romaneto, ale tentokráte u� bez potøeby nì-
jakého vìdeckého objasnìní.

Fantaskní prvky se v�ak objevují i v tìch jeho románech, kte-
ré bychom mezi science fiction plnì nezaøadili, napø. Spáè ve
zvìrokruhu (1937), kde vystupuje èlovìk - rostlina, �kola zloèi-
nu, jeho� hrdina je nepøirozenì obratný. Weiss jako by pøedjí-
mal urèitý typ prózy, který se ve vìt�í míøe objevil ve svìtové
literatuøe a� v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy tra-
dièní �technická� a �kosmická� science fiction (navazující na J.
Verna novými vynálezy, cestami na vzdálené planety atd.) vy-
èerpala své hlavní mo�nosti a stala se spí�e zále�itostí kon-
zumních televizních seriálù. V této dobì zaèaly toti� nìkteré
rozumem nezdùvodnitelné prvky vstupovat do bì�né prózy
s pøíbìhem probíhajícím jinak pøirozenì jako urèité zpøízvuè-
nìní, jako �nereálné� v �reálném�, jako propojení skuteènosti a
pøedstavivosti v jednotì jakési svébytné, snad bychom mohli
øíct virtuální reality, v ní� jsou od sebe neoddìlitelné a prostu-
pují se jakoby s naprostou samozøejmostí.

V tomto smìru byl J. Weiss v dvacátých a tøicátých letech
nepochybnì pøedchùdcem nìèeho, co mìlo teprve pøijít, jako
byl podobným pøedchùdcem kdysi J. Arbes. Pøekvapivé je jen
to, �e sám se svému prùkopnictví vzdálil ve svých posledních
prózách, v románu Zemì vnukù (1957) a pøedev�ím ve sbírce
povídek science fiction Dru�ice a hvìzdoplavci (1960). Tedy
v dobì, kdy u� mìl vydány své vynalézavé sci-fi Josef Nesvadba
(nar. 1926, napø. Tarzanova smrt, Einsteinùv mozek) a kdy
kní�ka autora døíve tak významného pro tuto literární oblast
u nás nemohla ne� vzbudit více èi ménì zakrývané rozpaky.

JAN WERICH
1905 - 1980
Výrazný pøedstavitel meziváleèné avantgardy, èlen Devìtsi-

lu. Pøed okupací emigroval do USA, po návratu pùsobil krat�í
èas s J. Voskovcem v Divadle V + W (u� dávno ustálená zkrat-
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ka jmen obou), pozdìji sám v Divadle satiry a v Divadle ABC,
kde byly v �edesátých letech obnoveny star�í hry tìchto dvou
autorù, jako herec ve filmech Císaøùv pekaø a pekaøùv císaø,
A� pøijde kocour, v televizních inscenacích aj.

V r. 1927 zahájil svou èinnost v Osvobozeném divadle (srov.
J. Voskovec), je� a� do okupace (s výjimkou krátkého období,
kdy pùsobilo jako Spoutané divadlo) pøedstavovalo nezastupi-
telné centrum protimì��ácké a ve tøicátých letech stále zøetel-
nìji i protifa�istické inteligence. Zároveò v�ak zásluhou nìkoli-
ka filmù (Svìt patøí nám, Pudr a benzin, Peníze nebo �ivot)
projev Osvobozeného divadla zlidovìl. Bylo tomu tak jak dík
naprosto novému pojetí divadelní hry s èetnými pøedscénami
V + W (jejich� dialog se èasto mìnil pøedstavení od pøedstave-
ní, tak�e mnozí diváci chodili na tuté� hru nìkolikrát), herec-
kou volností, ironickou bystrostí a satirickou úderností her, tak
dík skvìlému výkonu obou (i dal�ích hercù, nebo� Osvoboze-
né bylo charakteristické svým nadprùmìrným hereckým an-
sámblem) a v neposlední øadì dík hudbì J. Je�ka, který dvoji-
ci V + W vynikajícím zpùsobem doplòoval.

V�echny následující hry Osvobozeného divadla jsou spoleè-
ným dílem V + W, první z nich, Vest Pocket Revue (1927) byla
je�tì do znaèné míry studentskou høíèkou, poznamenanou
dadaismem a poetismem, stejnì následující Smoking Revue,
Gorila ex machina, Premiéra Skafandr, Líèení se odroèuje,
Sever proti Jihu. Ve tøicátých letech se postupnì v hrách Osvo-
bozeného divadla zvýrazòoval prvek politické satiry, a to od
hry Caesar. Ty �pravé� hry Osvobozeného, které byly nesma-
zatelnì vryty v mysli pamìtníkù a jsou dodnes pøipomínány pís-
nìmi z pùvodních gramofonových nahrávek i vydávány kni�-
nì, pøedstavuje ov�em Svìt za møí�emi, Osel a stín, Kat a blá-
zen, Balada z hadrù, Rub a líc, Tì�ká Barbora, Nebe na zemi,
Pìst na oko (1933 a� 1938).

Ve v�ech pøípadech �lo, alespoò na prvý pohled, o  komedie.
Komediální projev obìma hercùm a zároveò autorùm také do-
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konale vyhovoval, postupnì si vytvoøili zcela specifický druh
dialogizovaného humoru se spoustou improvizací, nará�ek,
náznakù, protimluvù, významových podtextù, pøièem� slovo bylo
nerozluènì spjato s divadelním projevem (mnohé z toho si mù�e
dne�ní divák rekonstruovat ze zmínìných filmù).

Pod komediální vrstvou byla v�ak v tìchto hrách zcela patr-
ná vrstva dal�í, velice vá�ná. Politická satira V + W útoèila na
mì��ácké zloøády doby, pøí�ivníky, zbohatlíky, cizopasníky, ale
stále víc i na protidemokratické tendence, fa�ismus, diktátor-
ství. To v�e se dìlo jakoby �bokem�, témìø mimodìènì, zpù-
sobem, kterému se kdysi øíkávalo ��ertem do pravdy�. Av�ak
pro ka�dého naprosto srozumitelnì. V jiné poloze a jinými pro-
støedky pùsobily hry V + W pøed okupací podobnì, jako napø.
Èapkova Bílá nemoc èi Matka. Takovéto divadlo èekal ov�em
po Mnichovu jediný mo�ný osud, zákaz, a oba autoøi se nepo-
chybnì vèasnou emigrací zachránili pøed koncentrákem.

Po návratu a brzkém opìtném odchodu J. Voskovce Werich
u� sám dal�í hry nepsal. Byl autorem jednak adaptací nìkolika
her (je�tì s Voskovcem: Divotvorný hrnec, sám: Pøi�el na ve-
èeøi, Helenka je ráda, dále podle Shakespeara Falstaffovo babí
léto), spoluautorem nìkolika scénáøù. Napsal cestopisné vy-
právìní Italské prázdniny (1960) a pro dìti stále znovu vychá-
zející pohádkovou knihu Fimfárum (1960), posmrtnì vy�la jeho
kniha Jan Werich vzpomíná. I v tìchto prózách najdeme onu
jiskru humoru spojeného s moudrostí, která z nìho i z jeho mno-
haletého partnera vytvoøila nedosa�itelný vzor.

ZIKMUND WINTER
1846 - 1912
Gymnaziální profesor, historik, autor mnoha odborných prací

a studií, beletrista. Publikoval v èasopisech Svìtozor, Lumír,
Zlatá Praha, Zvon, Osvìta aj. Jako historik se zabýval pøevá�-
nì 16. a 17. stol., tj. sklonkem renesance u nás a dobou pobì-
lohorskou. Velice cenná byla jeho studia starých archivù, pøi
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nich� se Winter jako první zamìøil i na historii �ivotní kultury
(øemesla, domácnosti, jídlo, obleèení, zvyky a obyèeje atd., ale
také zdravotnictví, �ivot na univerzitì i ni��ích �kolách apod.),
èím� zachoval v pamìti národa nesmírnì cenné materiály. Pøí-
znaèná je napø. jeho kniha Øemeslnictvo a �ivnosti XVI. vìku
v Èechách (charakterizuje tu podrobnì jedenáct øemesel a
v samostatné kapitole �ivnostenské podnikání), dále Kuchynì
a stùl na�ich pøedkù, O �ivotì na vysokých �kolách knihy dvo-
je, Doktoøi a lékaøi v XVI. vìku v Èechách aj.

Také jako prozaik se vìnoval pøedev�ím období 16. a l7. stol.
První jeho povídky z osmdesátých a devadesátých let (Staro-
bylé obrázky z Rakovnicka, Ze starodávného �ivota) vlastnì
vyrùstaly z odborných studií, postupnì Winter jasnìji rozli�o-
val práce odborné a prozaické, u� v povídkových svazcích Pra�-
ské obrázky, Ze staré Prahy. Povídkových svazkù vydal nìko-
lik a ve vìt�inì z nich je dìjová slo�ka poutavá právì tím, jak je
materiálovì opøená. Byl pravým protipólem napø. Josefa Svát-
ka, pro nìho� historická vìrnost nehrála velkou roli a historický
námìt byl jen prostøedkem pro napínavost a dobrodru�nost.
K vìt�í pøíbìhové bohatosti se Winter odhodlal ve známé no-
vele Nezbedný bakaláø (1883, zfilmováno), která byla jednou
z jeho prvých vyhranìných próz, dále v novele Rozina Sebra-
nec (1905, zfilmováno). Zejména v�ak v obsáhlém, dìjovì bo-
hatém románu Mistr Kampanus (1909), v nìm� vychází
z �ivotních osudù Jana Campana Vodòanského.

Autor tu plasticky líèí osudy zemì pøed Bílou horou i po ní a
nìkteré kapitoly, napø. obraz popravy na Staromìstském ná-
mìstí, jsou velmi sugestivní. V samé podstatì románu jako by
se propojovaly dvì slo�ky, historické svìdectví doby a pohled
do osobní krize hlavního hrdiny, který byl porá�kou stavovské-
ho povstání postaven pøed tì�kou �ivotní volbu, kdy a� se roz-
hodl jakkoliv, muselo to vzbuzovat jeho vlastní pochybnosti.

Velikost Winterova románu spoèívá v tom, jak dovedl zasadit
osobní krizi do dobových souvislostí, ale zároveò jí dát význam
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nadèasový. Znamenalo to významnou promìnu historické pró-
zy u nás proti pojetí napø. A. V.�milovského èi V. Bene�e Tøe-
bízkého, pøedznamenávající její vývoj u nìkterých autorù 20.
stol.

JIØÍ WOLKER
1900 - 1924
Po maturitì studoval práva, byl èlenem moravské Literární

skupiny, v letech 1922 a� 1923 Devìtsilu, pøispíval do Cesty,
Hosta, Kmene, Varu. Pravdìpodobnì nejznámìj�í autor prole-
táøské poezie (nebo� výrazný Seifertùv ètenáøský ohlas pøi�el
spí�e jeho sbírkami pozdìj�ími), pøítel K. Biebla a V. Nezvala,
patøil k tìm autorùm, kteøí zejména v  poezii chtìli po první svìt.
válce bourat do�ívající schémata jak námìtová, tak výrazová.

Bìhem svého krátkého �ivota staèil Wolker vydat pouze dvì
sbírky s krátkým èasovým odstupem (l921 a 1923): Host do
domu a Tì�ká hodina. Rozdíl mezi tìmito dvìma knihami, kte-
rý nepochybnì je, byl èasto vidìn jako rozdíl zásadní, jako by
se zmìnila sama autorova osobnost nebo pøinejmen�ím
v samotných základech jeho pohled na svìt. První sbírka bý-
vala èasto chápána jako �chlapecká�, jako sbírka okouzlení �i-
votem, plná optimismu, nadìjí, druhá jako sbírka �zralého
mu�e�, který dospìl k revoluènímu pøesvìdèení. Wolker tako-
vý výklad své poezie nabízí sám, pí�e o chlapci, který dospìje
v mu�e.

Mezi obìma sbírkami le�í v�ak básnická skladba Svatý ko-
peèek (pozdìji vydávaná spoleènì s Hostem do domu), která
nám pøipomíná, �e tak jednoduché to není.

Pøedev�ím nás u Hosta do domu musí pøekvapit sama Wol-
kerova radostnost, dùvìra v budoucnost. Nutnì nás musí na-
padnout (a poukazují k tomu napø. nìkteré jeho dopisy), zda
tato dùvìra v budoucnost a radostnost mladého básníka ne-
jsou pøedev�ím touhou po tom, aby dùvìru a radost mít mohl.
Válka skonèila, byl pøíli� mladý, ne� aby ji pro�il v zákopech,
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ale s její hrùzností se setkal jinak a chápal ji. Nyní tou�il po
jediném, aby se nic z toho nevrátilo, aby byl �ivot ��astný a
spokojený. V Hostu do domu se tato touha promítá do tolik
pøipomínané básníkovy pokory, skromnosti, do jeho postoje,
�e srdce, cit, spojuje èlovìka s jinými. Právì ve Svatém kopeè-
ku je potøeba sounále�itosti zvlá�� jasnì vyslovena. Wolkerùv
posun v Tì�ké hodinì neznamená v�ak popøení toho, co cítil
døív. Pouze tu hledá nové mo�nosti, jak svou touhu po lidském
�tìstí naplnit.

Více ne� ideová východiska �revoluèní� poezie na nìho pøi-
tom pùsobí velice prostá �ivotní zku�enost. Jeho balady z této
sbírky jsou takové, jaké jsou, proto�e taková byla realita. Jest-
li�e pí�e o chuïasovi, který se díval oknem do luxusní kavár-
ny, pak proto, �e se s nìèím takovým setkal. Jestli�e pí�e
o dítìti, které se nesmìlo narodit, pak proto, �e o podobných
pøípadech mohl èíst v rubrikách ze soudní sínì. A jestli�e vìøil
v nový svìt, kdy se nic takového nebude dít, byla to jiná podo-
ba jeho citové touhy, aby se nic takového nedìlo. Zvlá�tním
zpùsobem nám to dokládá jedna z jeho nìkolika pohádek pro
dìti: O milionáøi, který ukradl slunce. Boháè se v ní zmocní slun-
ce (správnì dnes Slunce, nebo� jde o skuteèné vesmírné tìle-
so), aby mìl jeho teplo jen pro sebe, dìti je ale vrátí zpìt na
oblohu. V pohádce to byly dìti, v Tì�ké hodinì to má být revo-
luce.

Mo�ná, �e tento rozdíl byl podstatný pro Wolkera samotné-
ho, jak svìdèí jeho sta� Proletáøské umìní z r. 1922, a zejmé-
na pro jeho pozdìj�í jednostranné ideové vykladaèe. Ale ne
pro ètenáøe, kteøí v obou pøípadech cítili tuté� básníkovu tou-
hu.

Dnes je mo�ná èas zbavit Wolkera nálepek, které mu dali
jiní, i tìch, které si dal sám, a vidìt ho, jako ho jeho ètenáøi asi
brali v�dy.
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JAN ZAHRADNÍÈEK
1905 - 1960
Studoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, pozdìji se

kromì krátké doby, kdy pùsobil jako redaktor, vìnoval pouze
literatuøe. Psal do Listù pro umìní a kritiku, Akordu, Øádu, Lu-
míru aj. Byl jedním z vùdèích básníkù katolického smìru ve
dvacátých a tøicátých letech a jeho tvorba mìla znaèný vliv na
jeho souèasníky i na mnoho mlad�ích autorù poezie. Z tìch se
nìkteøí k tomuto vlivu hlásili, nìkteøí od poèátku padesátých let
radìji ne, i kdy� se v jejich ver�ích dal rozpoznat.

Zahradníèek byl toti� po r. 1948 pøedstavován jako jakési ztì-
lesnìní v�eho, co odporovalo dobovým kritériím, podobnì jako
J. Èep nebo F. Køelina a V. Renè. Jestli�e èasem napø. J. Èa-
rek mìl mo�nost vrátit se do literatury jako autor ver�ù pro dìti,
je� mu získaly neobyèejný ohlas, Zahradníèek se odmlèel na-
v�dy. V roce 1951 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen
a krátce po svém propu�tìní zemøel. Samo jeho jméno znìlo
a� nebezpeènì, pøesto�e (nebo právì proto �e) ka�dý, kdo mìl
s literaturou nìco spoleèného, toto jméno dobøe znal.

Pro Zahradníèka pøitom z literárního hlediska není ani tak
podstatné jeho katolické názorové zamìøení, jím� se od ostat-
ních autorù svého smìru pøíli� neli�il, ani jeho niterné pøesvìd-
èení o pøítomnosti bo�ství ve v�em, co nás obklopuje, a ov�em
pøedev�ím v nás samých. Ani to, �e napø. v�echno zlé, co èlo-
vìka postihne, chápe jako zkou�ku, jí� je na tomto svìtì podro-
bován z bo�ího úradku a je� ho pøipravuje pro �ivot vìèný, �e
smrt je pro nìho okam�ikem na pokraèující cestì du�e. Jestli-
�e je nìkdo doopravdy a hluboce vìøící katolík a nikoliv pouze
formálnì pokøtìn, jsou u nìho tyto postoje pøirozené.

Zahradníèkùv nejvlastnìj�í význam spoèívá v jeho básnické
obraznosti, vycházející ze symbolismu a O. Bøeziny, av�ak na-
bývající na intenzitì i sdìlnosti. Projevil ji u� debut z r. 1930,
sbírka nazvaná pøíznaènì Poku�ení smrti. Návrat (1931) po-
tom pøiná�í zøetelnì Zahradníèkovo �ivotní vyznání. Svìt ne-
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jen tak, jak se jeví, ale i tak, jakým ve skuteènosti je, pøedsta-
vuje prázdné, bolestné ulpívání èasu, pro èlovìka jako bo�ího
tvora v této podobì nedùstojné. Co jedinì dává �ivotu smysl,
je pøijetí bo�ího poselství a sná�ení utrpení �ivota skrze nadìji,
kterou skýtá. Toto je nadìje, vyplývající z básníkova nábo�en-
ského pøesvìdèení, umìlecky rozhodující ov�em je, jak ji vyjá-
døil. Pøesvìdèivì ji toti� násobil svým klidným, vyrovnaným ver-
�em, v nìm� hraje dùle�itou významovou úlohu rým, nevtíra-
vá, ale také nezpochybnitelná obraznost. Ta byla kdysi ozna-
èena jako �plastická�. Co je plastické, je tøírozmìrné. Zahrad-
níèek mìl vskutku mimoøádnou schopnost dávat svým obra-
zùm nejen výpovìdní sílu, ale i jakousi pevnost, nìco, co by-
chom mohli opravdu nazvat tøetím rozmìrem.

Sbírka Jeøáby (1933) bývá nìkdy pokládána za pøelom bás-
níkovy tvorby. Lze ji tak chápat, pakli�e pøelomem cítíme Za-
hradníèkovo soustøedìní k rodnému kraji, k �ivotním jistotám
víry. Av�ak u� pøedchozí svazek byl právì pátráním po tìchto
jistotách, byl jakoby cestou k Jeøábùm. Souvislost je tu zøejmá.
I v dal�ích sbírkách z tøicátých let, �íznivé léto (1935) a Po-
zdravení slunci (1937) se projevuje jemu vlastním zpùsobem.
Nejistoty a zmatky �ivota, jim� se nevyhýbá, naopak, z nich�
obvykle vychází, jsou posléze pøekonány pevností víry, tím, co
po v�em nebezpeèném a zmateném skýtá bezpeèí a øád.

Poèátkem ètyøicátých let, pøesnìji r. 1940, vydává J. Zahrad-
níèek sbírku Korouhve. Klade v ní vedle sebe osud národa a
víry, a snad právì okupaèní doba ho vedla v nìkterých bás-
ních k patosu, u nìho jinak nezvyklému. Skuteènì také po del-
�í pøestávce koncem války sbírkou Pod bièem milostným (1944)
tuto polohu opìt opou�tí. Do jeho ver�ù se vrací bezprostøední
svìt, ale vidìný v souvislostech pøerùstajících ka�dodenní zá-
�itkovost. Zejména vztah mu�e a �eny se tu promítá do vy��í
roviny spirituálního pro�itku, chápaného v napìtí se vztahem
èlovìka k nadpozemskému. Nebo jinak øeèeno, v básníkovi
stále vlastním napìtí mezi úzkostí a nadìjí v smysl �ivota, pøe-



438

kraèující jedince. Tato sbírka jako by pøevádìla obvyklý motiv
poezie, lásku, do zcela nových poloh. Èi, abychom se vrátili
k tomu, co bylo øeèeno vý�e, jako by mu dávala tøetí rozmìr.

V r. 1946 vydal Zahradníèek sbírku Stará zemì. Tì�ký zá�i-
tek okupace se mu stává nadìjí, i kdy� spojenou s pochyb-
nostmi, �e lidstvo koneènì najde onu jedinou jistotu, bezpeèí a
øád, to, v co sám vìøil. Poslední autorova kniha této doby, La
Saletta (1947), patøí ale ve svém vyznìní k nejchmurnìj�ím
dílùm èeské poezie. Nadìje, která alespoò tu èi tam zaznìla
ve Staré zemi, je pro básníka ztracena. Údìl èlovìka a lidstva
jako by byl rozhodnut. Ztráta víry v Boha je ztrátou lidství sa-
motného. Známý výrok Dostojevského �není-li Bùh, je v�e do-
voleno�, tu ve významu Zahradníèkových ver�ù dostává je�tì
výraznìj�í obmìnu: jestli�e lidé nechtìjí Boha, jejich �ivot pøe-
stává být �ivotem. Je pouze planým a prázdným èekáním, kdy
skonèí.

Dal�í básníkovy sbírky Znamení moci a Rou�ka Venu�ina
tento pocit jen zesilují a staly se pøedznamenáním jeho vlastní
�ivotní tragédie, která pøi�la brzy poté. U nás ostatnì u� vyjít
nemohly, spoleènì s poezií psanou ve vìzení (Dùm strach, Ètyøi
léta) byly vydány v zahranièí, v Èechách a� po roce 1990.

VILÉM ZÁVADA
1905 - 1982
Vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, byl redak-

torem Aventina a Melantrichu, pozdìji zamìstnancem a nako-
nec øeditelem Národní a univerzitní knihovny. Psal od poloviny
dvacátých let do ReDu, Hostu, Pramenu, Kmenu, Listù pro
umìní a kritiku aj., po druhé svìt. válce do tehdej�ích lit. èaso-
pisù. Jeho milovaným básníkem byl O. Bøezina (vìnoval mu
také r. 1929 studii Za Otokarem Bøezinou), a velice volnì by-
chom ho mohli spojovat s  F. Halasem a J. Zahradníèkem ve
smyslu spirituálního proudu èeské poezie dvacátých a tøicá-
tých let.
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Jako pro oba jmenované básníky, i pro Závadovu lyriku byl
pøíznaèný motiv smrti, pochmurného, tí�ivého lidství. Zatímco
v�ak Zahradníèek spojoval tyto momenty s vírou v Boha, Ha-
lasovi a Závadovi byly trvalým pro�itkovým traumatem, nese-
ným jen s vypìtím v�ech sil. U� Závadùv kni�ní debut, sbírka
Panychida (1927), vypovídá o tomto jeho pocitu, �ivotní boles-
ti, zoufalství a utrpení. Byl tu sice èásteènì pod vlivem poetis-
mu, urèitou dobu byl i èlenem Devìtsilu. Ale poetismus mu
v jistém smyslu �byl málo� k vyjádøení jak zá�itkù z dìtství a
rodného Ostravska, tak k vyslovení toho, co cítil. Radostnost
�ivota, tolik hledaná poetisty, mu byla cizí. Dokonce spí�e pro-
tichùdná. Mladý básník (bylo mu dvaadvacet, kdy� svou první
sbírku vydal), nalézal i tvar, jen� tomu odpovídal. Jeho ver�
není nikterak zpìvný, zvuèný, výrazovì pøehledný, právì nao-
pak. Slo�ité metafory jako by byly pøeru�ovány výkøiky úzkosti
a beznadìje.

Ve stejném duchu se nesou i dal�í sbírky do konce let tøicá-
tých, Siréna a Cesta pì�ky (1932, 1937). I kdy� tu postupnì
sílí autorovo odhodlání s pocity tísnì a marnosti zápasit, nalé-
zat kladné síly lidství v sobì i kolem sebe, stále mu zùstává
jeho zjitøená zranitelnost, citlivost. Traumata zmaru ustupují
hlavnì v Cestì pì�ky pøedstavì splynutí èlovìka se zemí a
s rodným krajem, av�ak neztrácejí se. Závadùv ver� se tu ja-
koby �ukotvuje�, je svìdectvím hledání, touhy po oporách a
jistotách. Av�ak právì usilovnost básníkova hledání vlastnì ne-
pøímo øíká to podstatné. Nikoliv, �e by opory a jistoty na�el,
nýbr� �e je potøebuje.

V roce 1940 vydává Hradní vì�, své mo�ná nejvýraznìj�í
dílo. Pøedivem obrazù a jinotajù v nìm reaguje na Mnichov a
okupaci, na hrùzy doby. Je to sbírka mnohovrstevnatých ná-
znakù, èasto velmi nepøímých a ètenáøsky nároèných, proto�e
je není mo�né od sebe odtrhovat, v celé knize vytváøejí slo�i-
tou sí�, vy�adující znaèné citové spøíznìní. Hradní vì� patøí
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k vrcholùm èeské poezie spirituálního ra�ení a tohoto období
Závadovy tvorby.

Krátce po r. 1945 vychází Povstání z mrtvých, sbírka vìdomí
zrodu nového, pováleèného �ivota, èi spí�e nadìje v nìj. Pak
se Závada dlouho vìnoval hlavnì tvorbì pro dìti, Mìsto svìtla
z r. 1950 nebylo dílem pro nìho pøíznaèným. A� v polovinì
padesátých let knihou Polní kvítí (1955) projevuje nový výraz
v poezii písòové formy. Tyto básnì jsou ètenáøsky pøíjemné,
ale èas ukázal, �e nebyly Závadovi tak zcela vlastní. Jako i øada
jiných autorù, sna�í se právì v Polním kvítí najít smysl v tìch
nejprost�ích �ivotních zá�itcích lidského bytí, v ka�dodennosti,
kterou lze kdykoliv cítit, vidìt, které se lze dotknout. V tom jako
by byl blízký Seifertovì Mamince, vycházející ostatnì v té�e
dobì. Ale tak jako Seifertovi (co� ukázal jeho Koncert na ostro-
vì a Halleyova kometa), ani Závadovi to nestaèí.

O tom svìdèila zatím spí�e v náznacích sbírka Jeden �ivot
(1962) a u� zcela zøetelnì sbírka dal�í. Ve svazku Na prahu
z r. 1970 se vrací k poezii spirituální, k ver�ùm �ivotní skepse
a smutku, a mù�eme se jen domnívat, �e ho k nim mj. pøivedla
i tíseò doby po osma�edesátém roce. Mohli bychom to vyjádøit
i tak, �e z autorù spirituálního proudu V. Závada nejvíce usilo-
val o pøekonání svého pocitu �ivotní bolesti. �e o to usiloval
upøímnì, poctivì a v dobré snaze. Ale tím, �e vlastnì �il z této
generace nejdéle, mìl také nejvíce mo�nost pøesvìdèit se
o marnosti podobného úsilí.

Nerozsáhlá sbírka �ivote, díky z r. 1977 je posléze jeho úèto-
váním. Pocit trýznì, s ním� o padesát let døíve vstoupil do lite-
ratury, pøená�í v tìchto ver�ích z poloh osobních na celou pla-
netu, zároveò jej v�ak vyva�uje pocitem pouze zdánlivì proti-
chùdným, toti� �e èlovìk se nemá nikdy této tísni poddat. Jako
kdyby stárnoucí básník, propracovávající se v�emi slo�itostmi
svého já, chtìl øíct poslední slovo: Ano, �ivot je takový, jaký je,
a není nijak radostný, tváøí v tváø blí�í se smrti v�ak za nìj pøe-
sto dìkuji.
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JULIUS ZEYER
1841 - 1901
Vystudoval techniku a vyuèil se tesaøem, jeho otec mìl toti�

obchod s døevem a on jej mìl pøevzít. Místo toho se v�ak plnì
vìnoval literatuøe, a studoval filozofii, lákaly ho zejména staro-
vìké kultury. Cestoval hodnì po svìtì (èásteènì jako vycho-
vatel), a� se natrvalo usadil v Praze.

Byl vedle J. Vrchlického pøedním pøedstavitelem lumírovcù,
v Lumíru také nejèastìji publikoval, kromì toho tiskl ve Kvì-
tech, Svìtozoru, Ruchu aj. Zeyer byl tím, komu se øíkává �inte-
lektuální autor�, co� se obvykle projevuje dvojím zpùsobem,
mezi obìma je ov�em jistý vztah. Zaprvé �irokým kulturním
rozhledem, znalostí svìtové tvorby, osobitostí námìtù
i literárního tvaru, zadruhé men�í popularitou v �ir�ích ètenáø-
ských vrstvách, na které takovýto autor klade nároky, je� po-
va�ují za nadmìrné èi odta�ité.

Naproti tomu se v�ak právì svou urèitou výluèností stal Ze-
yer z ruchovskolumírovské generace nejpøijatelnìj�í pro mo-
dernu devadesátých let, zejména pro dekadenty a pro symbo-
listy, svým zájmem o køes�anskou minulost ov�em pøedev�ím
pro Katolickou modernu i pozdìji pro katolický proud. Mlad�í
autoøi toti� pochopili, �e u Zeyera ne�lo nikdy o pouhou literár-
ní produkci, diktovanou nìjakou vnìj�í poptávkou, ale o díla
vyrùstající z hluboké vnitøní tvùrèí potøeby.

V básnické epice se Zeyer èasto obíral tématy historickými (Vy-
�ehrad, 1880) èi starých evropských eposù nebo povìstí (Gisel-
da, Ossianùv návrat, Kronika o sv. Brandalu). Pøedev�ím je pro
nìho ov�em pøíznaèná Karolinská epopeja, vydaná v r. 1896.
Shrnuje v ní ètyøi skladby vycházející ze støedovìkých rytíøských
eposù, je� se autorovým osobitým zpracováním pùvodnì pøevá�-
nì dìjové látky prosycují duchovní bohatostí. Tady nespornì vr-
cholí básníkùv kultivovaný ver�, skvìlý jazyk a dokonale propra-
covaný styl. Zároveò v�ak je patrné, �e �lo o tvorbu ve znaèné
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míøe exkluzivní, mimoøádnou. Nalézala svùj ohlas u kulturnì zvlá��
vyspìlých ètenáøù, ale jinak si obtí�nì hledala publikum.

Do jisté míry obdobnì tomu bylo u znaèné èásti Zeyerovy
historické prózy. Její slovesná i my�lenková úroveò byla ne-
sporná, ale také kladla na ètenáøe vysoké nároky.

Napø. u románu z osmdesátých let Ondøej Èerny�ev (1876),
námìtovì èerpajícího z prostøedí ruského carského dvora v 18.
stol., v dal�ím desetiletí u dvojdílného románu Jan Maria Ploj-
har (1891). V nìm se J. Zeyer vyjadøuje i k podmínkám národ-
ního �ivota v Èechách a snad nejvýmluvnìji vyslovil jak svùj
vztah k domovu, tak svou nespokojenost s malostí domácích
pomìrù. Ale také v románu Dùm U tonoucí hvìzdy (1897) a
v øadì autorových krat�ích próz (triptych Tøi legendy o krucifixu,
povídky Stará historie, Sulamit, Bratøi aj.) zùstává J. Zeyer sám
sebou. Kdybychom chtìli jeho místo v próze na sklonku 19.
stol. s jistým zjednodu�ením vyjádøit zvlá�� názornì, pak stál
v pøímém protikladu k tehdy bohatì se rozvíjející �ánrové pró-
ze, a kdo si oblíbil nejrùznìj�í �ánrové obrázky vycházející èa-
sopisecky i v kni�ních souborech, sotva k nìmu nalezl cestu.

Dnes tomu bude asi jinak. Pro vyhranìného ètenáøe se ale
mo�ná stane ze Zeyerovy prózy nejzajímavìj�í právì dílo, kte-
ré je nejvíce vzdáleno tehdej�í realitì a dìjovì i my�lenkovì
nejslo�itìj�í, v nìm� najdeme prvky francouzské pøedlohy, kelt-
ských povìstí a orientálních motivù. Román o vìrném pøátel-
ství Amise a Amila (poprvé vy�el r. 1880) spojuje dìjovì vzru-
�ující momenty a duchovní úvahy, hlubokou citovost a sílu vá�-
nì, bohatství lidských osudù a filozofii èlovìka. Jistì, není to
ètení pro ka�dého. Svou pouèeností a sjednocováním jakoby
protichùdných èi pøinejmen�ím nesourodých prvkù do nového
významového celku v�ak mnohému ètenáøi tøeba pøipomene
nìkteré autory z doby nejnovìj�í, jejich� osobitì vybudované
prózy se staly svìtovými senzacemi.



443

V �irokém okruhu veøejnosti zùstane ov�em Zeyer trvale nej-
známìj�í pohádkou Radúz a Mahulena (1898), kterou zná na
rozdíl jiných autorových divadelních her snad ka�dý.

JAROSLAV �ÁK
1906 - 1960
Ètenáøsky velmi oblíbený gymnaziální profesor, autor knih

komediální formou ironizujících zastaralost støedo�kolského
vyuèování v dobì mezi válkami (napø. �tudáci a kantoøi, zdra-
matizováno jako �kola základ �ivota, Cesta do hlubin �tudáko-
vy du�e, Pan Posleda, pøítel �tudákù, Pøíbìhy dìda Posledy),
ale spoleènì s malíøem Vlastimilem Radou i trempských romá-
nù (Vzpoura na parníku primátor Dittrich, Dobrodru�ství �esti
trampù aj.) a próz ze sportovního prostøedí.

Pøi svém kantorském pùsobení J. �ák velmi dobøe poznal
mìnící se mentalitu mladé generace, která se bouøila proti zkost-
natìlosti �koly i pøístupùm rodièù, kterou zajímal sport, kino,
trempink atd. Ne�lo mu o to, aby vytváøel nìjakou vá�nou,
umìlecky zásadní literaturu, nýbr� aby lehkou a ètivou formou
vyjádøil pocity tìch, s nimi� byl v ka�dodenním styku. To se mu
zdaøilo tak dokonale, �e napø. filmy podle jeho knih jsou do-
dnes lahùdkou nejen pro pamìtníky.

�ÁNR, �ÁNROVÁ VARIANTA
Výraz �ánr pochází z francouz�tiny (genre = druh) a má umo�-

nit vymezit urèité okruhy literatury, které mají spoleèné rysy,
nejèastìji tematické èi tvárné, pøípadnì oboje. �ánr tedy pøed-
stavuje jakýsi soubor norem èi zvyklostí, na jejich� pozadí se
urèitý text objevuje a které jej blí�e v obecné poloze charakte-
rizují.

To je sice hezká definice (objevují se i jiné, vyjadøující ponìkud odli�nì
v podstatì toté�), bohu�el v praxi tomu tak nebývá. Zatímco jsou celkem
jasné literární druhy tj. tøi hlavní skupiny mo�ností slovesného umìní
(epika, lyrika, drama) a trojí novìj�í rozli�ování typové (poezie, pró-
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za, drama), v �ánrovém èlenìní je velký zmatek. Jako ��ánry�
se pøedev�ím oznaèují urèité skupiny prózy, poezie i dramatu,
jako jsou mýty (báje), pohádky, povìsti, komedie, tragédie apod.
Dále se hovoøí napø. o �ánru románu, povídky, novely, a cítí-
me, �e to je zcela jiné hledisko. Opìt jiné je, kdy� se hovoøí
o �ánru lyrické prózy, epické prózy, lyrickoepické poezie atd.

Je�tì slo�itìj�í je to s tzv. �ánrovými variantami (srov. i 
próza, její stavba a �ánry). �ánrovou variantou bývá mínìna
urèitá podoblast �ánru, v ní� se její charakteristické rysy roz-
li�ují blí�e a podrobnìji, kdy se tedy urèuje jakoby ��ánr uvnitø
�ánru� podle detailnìj�ího tematického èlenìní nebo význa-
mového zamìøení èi okruhu u�ívaných postupù. Tak�e se
mluví o  historickém románu, sociálním románu,
spoleèenském románu, venkovské próze èi venkovském ro-
mánu, science fiction apod., ale také napø. o humoristickém
románu èi humoristické povídce aj.

V praxi pak dochází èasto k tomu, �e se o nìkteré knize øek-
ne, �e patøí do �ánru �humoristické historické prózy� apod.
V literatuøe pro mláde� se hovoøí napø. o �chlapeckém pøíbì-
hu,� �dívèím pøíbìhu�, ale i o �pøíbìhu pro chlapce a dívky�,
velice neurèitou �ánrovou variantou je �prózy z pøírody� atd.
atd. �ánrová varianta �dobrodu�ného románu� mù�e být èle-
nìna takøka nekoneènì na dobrodru�ný román historický, wes-
ternový, indiánku, cestopisný, vìdeckofantastický, detektivní,
kriminální, váleèný atd. atd. opìt v neomezených kombinacích,
napø. válèit mohou indiáni a westernoví hrdinové a dìje se to
samosebou v historii a mù�e to být pøirozenì i humoristické.
Jaké propojování �ánrových variant mù�e nastat ve fantasy, je
lépe nedomý�let.

Aby to bylo napínavìj�í, v nìkterých zemích literární vìda
výraz ��ánr� nepou�ívá, co� je zøejmé u� z toho, �e ve fran-
couz�tinì toto slovo znamená druh. Ostatnì �ánrové èlenìní
pochází a� z 18. století a tak, jak bylo pùvodnì zamý�leno hlav-
nì klasicismem, milujícím ve v�em poøádek, pevnou soustavu
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a jasnost, nará�í na základní potí�: Literatura se jednodu�e
pokusùm být zaøazena do skupin jako kytièky nebo kameny
samou svou podstatou vzpírá, mj. proto, �e spisovatel prostì
pí�e dílo, v nìm� chce cosi nìjak vyjádøit, a zejména od ro-
mantismu si obvykle neurèuje pøedem, jaký �ánr èi �ánrová
varianta to bude.

Podstata problému tedy spoèívá v tom, �e druh, �ánr, �ánrová
varianta pøedpokládají postupné urèování vyhranìných rysù, kte-
ré není v�dy (èi skoro v�dy) mo�né, nebo� jednotlivé �ánrové
rysy se prolínají a v promìnách literatury nové vznikají, proto�e
se u�ívá i jiných zpùsobù oznaèení atd. atd., Tak�e nejen ��á-
nrová varianta,� ale i sám ��ánr� mohou být a� na výjimky pøi
oznaèení urèitých forem básnictví (napø. sonetu) nebo v daném
literárním kontextu vyhranìného okruhu (u nás napø. vesnické
prózy druhé pol. 19. stol.) u�ity jen pøibli�nì a s vìdomím �iro-
kých pøesahù, bez jednoznaèné terminologické platnosti, jak to
dìláme napø. zde s výrazy spoleèenský román, sociální román,
psychologická próza apod. Pøièem� èasto mù�e bez bli��ího
vysvìtlení takový výraz i mást, vidíme napø. u  pohádky, jak znaè-
nì rùznorodé typy slovesnosti jsou tímto zdánlivì zcela jasným
termínem oznaèovány.

Proto novìj�í teorie literatury hovoøí èastìji o �literárních oblas-
tech� rùzné povahy, které nejsou chápány stupòovitì, ale v celkové
mno�inì literatury jako její urèité podmno�iny s pøevahou nìkte-
rých znakù. Tyto literární oblasti mohou být vymezeny nezávisle
na �ánrových variantách, �ánrech, ale i druzích, a jsou vedeny
spí�e z hlediska daných kontextù. Co� v�ak nemusí nutnì zna-
menat, �e ony znaky, které opravòují k zaøazení díla do té èi oné
literární oblasti, jsou znaky z významového hlediska a skuteèné-
ho fungování díla podstatné èi pøinejmen�ím nejpodstatnìj�ími,
tzn. �e vymezení �literárních oblastí� má spí�e poslání pomocné
a rámcovì orientaèní. Tak napø. vý�e u�itý výraz fantasy není asi
mo�né oznaèit za �ánr èi �ánrovou variantu, ale právì za takto
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pojatou literární oblast, toté� platí u science fiction a v pøípadech
dal�ích.

�ÁNROVÝ REALISMUS, �ÁNROVÝ OBRÁZEK
Nejde ve skuteènosti o nìjaký termín, spí�e o pomocné ozna-

èení, které nìkdy právem, nìkdy neprávem má i význam hod-
notící.

Nástup kritického realismu obracel pozornost autorù ke sku-
teènému dìní. Velkolepé a rozevláté romantické snìní i záva�né
problémy lidského bytí pojaté jako støet touhy èlovìka a koneè-
nosti jeho �ivota i mo�ností, to u� bylo tak trochu pryè. Jenom-
�e jako v�echno, i kritický realismus mìl svùj háèek. Jednak
vy�adoval skuteènì nosné, významovì platné téma, které by
vypovídalo cosi, co lze zobecnit (pøièem� toto zobecnìní klad-
lo na autora znaèné tvùrèí nároky), jednak byl pro mnohé ète-
náøe pøíli� vá�ný, pøíli� �problémový�. Upøímnì øeèeno, lidé si
v�dy chtìli pøeèíst nìco, co mù�e být bráno i tak trochu zlehka.

Právì tímto smìrem se zamìøovala literatura tzv. �ánrového
realismu, na sklonku 19. stol. ètenáøsky velice oblíbená a za-
chycující vìt�inou i humorným tónem nejrùznìj�í okrajové rysy
zejména mìstského �ivota, drobné lidské neduhy a slabosti,
rùzná nedorozumìní, trapné èi smì�né situace apod. A jestli-
�e �lo opravdu jen o krat�í povídku omezenou na velmi po-
dru�nou �ivotní epizodku, výraz �ánrový obrázek má naznaèit
tuto malichernost vìci. Je patrné, �e slovo ��ánrový� se tu po-
u�ívá jinak ne� ve smyslu �literární �ánr�, podle nìkterých au-
torù se takové oznaèení pøevedlo na podobné prózy z malíøství,
kde �ánrová malba znamená zachycení nìjaké scény
z ka�dodenního �ivota.

V ka�dém pøípadì, jak je jistì vidìt, �ánrový realismus si ne-
kladl velké cíle, a z toho se èasto vyvozuje, �e je literárnì jaksi
druhoøadý. Dùvod je jistì i ve skuteènosti, �e jej èasto psali
autoøi, kteøí se nièeho vìt�ího neodvá�ili, �e �ánrový obrázek
byl obvykle spí�e zále�itostí èasopiseckou a u ménì úspì�-
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ných pisatelù se nedoèkal kni�ního vydání, av�ak takhle zo-
becòovat se asi nedá. Zapomíná se pøitom, �e napø.
 Nerudovy Malostranské povídky èi Arabesky nesly èetné rysy
��ánrového� zachycení ka�dodenního �ivota, a �e i kdy� pøiro-
zenì mìly hlub�í význam, právì tím upoutaly a stále budou
upoutávat ètenáøe.

Z na�ich autorù �ánrového realismu se od Nerudy nejvíce
uèil I. Herrmann, v nìkterých povídkách dost úspì�nì a
v kritický realismus urèitì dospìl v románu U snìdeného krá-
mu. Ve své dobì oprávnìnì oblíbeným �ánrovým realistou byl
i  F. Herites, v mnoha pøípadech A. V. �milovský èi L. Strou-
pe�nický, ménì u� napø. V. K. Jeøábek a E. Krásnohorská.
�ánrový realismus je ov�em silnì spjat s dobou (nebo spí�e
s okam�ikem, se scénou, kterou líèí) svého vzniku, a proto
obvykle nepøe�ívá. Na rozdíl od kritického realismu èi od Neru-
dových povídek nemá obsáhlej�í významové souvislosti a nemá
tak co øíct lidem, kteøí u� neza�ili jeho prostøedí, osoby podob-
né osobám z pøíbìhu atd.

Aèkoliv, i to platí jen do urèité míry. Z nìkterých �ánrových ob-
rázkù napø. Herrmannových bychom se dozvìdìli o povaze svých
prapøedkù mo�ná hodnì, proto�e právì drobnosti, na nich� tako-
véto prózy stavìly, bývají nìkdy velmi výmluvné.

�IVOT KONSTANTINÙV
koncem 9. stol.
Jeden ze dvou staroslovìnských �ivotopisù. Jeho plný název

znìl Pamì� a �ivot bla�eného na�eho uèitele Konstantina Filo-
sofa, byl sepsán na Moravì brzy po Konstantinovì smrti, tj. po
r. 869.

Soudí se, �e autorem byl Konstantinùv �ák Kliment. Smys-
lem tohoto �ivotopisu bylo nejen proslavit památku významné-
ho �iøitele køes�anství podle slovanské liturgie, ale také obhájit
tuto liturgii samotnou pøed stále více se prosazujícím vlivem
liturgie latinské. Druhou významnou památkou tohoto období
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je �ivot Metodìjùv, plným názvem Pamì� a �ivot bla�eného
otce a uèitele na�eho Metodìje, arcibiskupa moravského. Ta
je ponìkud mlad�í (Metodìj zemøel r. 885), ale obì díla spolu
souvisejí. Bývají také spoleènì oznaèovány jako tzv. panon-
ské legendy, i kdy� v tomto pøípadì o  legendy v pravém slova
smyslu ne�lo.

Pøeèíst si dnes �ivot Konstantinùv v pøekladu do èe�tiny zna-
mená nejen pøipomenout si toto významné období na�í kulturní
minulosti, ale alespoò takto zprostøedkovanì si i uvìdomit, jak bo-
haté byly tehdy výrazové schopnosti jeho autora.

�IVOT SV. KATEØINY
pol. 14. stol.
Tato významná staroèeská ver�ovaná památka je známá

také pod názvy Legenda o sv. Kateøinì, Vìt�í legenda o sv.
Kateøinì, pøípadnì Stockholmská legenda o sv. Kateøinì.

Sv. Kateøina byla námìtem øady latinských legend, èeský autor
(který zùstal neznámý) pøistupoval v�ak k látce osobitì a vy-
tvoøil pùvodní dílo. Legenda vypráví pøíbìh øecké královské
dcery, která nejen �e se stala køes�ankou, ale obrátila na tuto
víru i padesát pohanských uèencù, kteøí ji mìly od køes�anství
odvrátit. Celá legenda je pøíkladem mimoøádnì vyspìlé støe-
dovìké nábo�enské epiky, stylisticky bohaté, vyu�ívající
i obrazné vyjádøení.

Proto�e jde o dílo v mnoha smìrech mimoøádné, není jistì
na �kodu se s ním seznámit. Mnohého pravdìpodobnì upoutá
i svou sugestivní pùsobivostí a pøesvìdèivostí, tím, jak do ní
místy vstupují prvky lyriky, i tím, jak se tu nábo�enské vidìní
látky prostupuje se svìtskými prvky.

�IVOT SV. VÁCLAVA
koncem 10. stol.
Tato památka, nazývaná také �ivot kní�ete Václava, vznikla

pravdìpodobnì v Èechách brzy po jeho smrti (tj. po r. 935) a
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líèí Václavùv �ivot velice svìtsky, jako �ivot panovníka, který
usiloval o jednotu zemì a její rozvoj a který byl zavra�dìn v boji
o moc.

Tím se �ivot sv. Václava, nazývaný také První staroslovìn-
ská legenda o sv. Václavu li�í od tzv. Druhé staroslovìnské
legendy o sv. Václavu, která vznikla kolem roku 1000 a která
více zdùrazòuje nábo�enské motivy, ta je u� pod vlivem latin-
ských legend, zejména latinsky psané Legendy o sv. Václavo-
vi a tzv. Kristiánovy legendy, nesoucí název �ivot a umuèení
sv. Václava a jeho babièky Ludmily.

Pro svou výrazovou prostotu, vypravìèskou vìcnost a pøí-
most je �ivot sv. Václava v pøekladu ze staroslovìn�tiny do
èe�tiny i pro dne�ního ètenáøe pozoruhodným vstupem nejen
do historie, ale i do tehdej�ího my�lení a posuzování význam-
ných událostí.
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