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skutečnost se setkáváme v Nebožce Barbofe (č. 1873). Ve vztahu dvou ves.
nickfch proséáčktr, Barky a MatÍ'ska, chud1fch, vysmívan:í'ch a odstrče-
nfch, ple schopnj'ch hlubokého citu a bohatj'ch vzájemnou pčíchylností'
proŽívpjicích nečekané štěstí' když zdědí skromnf baráček, a nečekanou
katastrofu Barčiny nemoci končící smrtí' ie bez patosu vyzdvižena jako
veliká Životní hodnota věrná oddanost, jdoucí až zatuob. Ve zdrínlivě jed-
noduché \r''stavbě povídky je základním vyprávěčskjm postupem prolínání
charakteristik obou brdinir v jejich protikladnosti i podobnosti. Současně se
stŤídá pohled ,,zvenčí.., jak Barku a Mat!,ska viď nechápající svět, s pohle-
dem ,,zevniti.., i* oni vidí gami gg!g. Zvláštnim ptrvabem povídky je
jemnf humor ' s pťídechem smutku (podobného druhu jako v Černém
Petčíčkovi). Některé ieštědské povídky Světlá zďadila do zvlášmího svazku
Kresby z Ještědí (1880). PrÓzy tohoto typu obsahovaly nové vjvojové prvky
nejen v ieiím dile, ale v směčování soudobé literatury vÍrbec.
. V májové generaci píedstavuje Světlá vlraznou uměleckou osobnost
jako tvťrrkyně českého románu. Navazuje vesnickou prÓzou na dílo B. Něm-
cové, vnáší však do ní prvky filozofického myšlení a složitou dějovou kon-
cepci; ve své ještědské prÓze vytváŤí mjtus kraje a idealizovanf lidovf typ.

František Xaver Svoboda
/1860-1s43/

Básník' prozaik a dramatik' autor rozsáh|ého dí|a' které svfm
rea|ismem pŤedznamenalo na pÍelomu 80. a 90. let í9. století nové
tendence literatury 90. let. V poezii tlumočník pŤírodních nálad'
v prÓze a v dramatě pozorovate| rozpadu měšťácké rodiny
a psycholog ženskfch povah.

Život F. X. Svobody byl vyplněn soustavnou prací spisovatelskou.
Narodil se 25. l0. 1860 v Mníšku pod Brdy v zemědělské a podnikatelské
rodině. Vystudoval reálku v Praze, techniku však nedokončil a věnoval se
uňednické kariéíe, jež vhodně zajišéovďa jeho literární činnost. Byl prak.
tikantem praŽského magistrátu (1884-89), pak riiedníkem Městské spoňi.
telny v Praze. Od r. l9l0' kdy odešel do vj'služby, žil stňídavě v Mníšku
a v Praze, kde i zemňel (25, 5. L943). Byl manželem spisovatelky Rťrženy
Svobodové.

Více neŽ padesátiletá literární 6nnost F. X. Svobody spadá do období
mnoha proměn české literatury. Svoboda se však brzy postavil mimo unrě-
leckf i společenskj' vjvoj a jeho skutečnf piínos literatďe je v podstatě
omezen na konec 19. století. Ač generacín čtenáťťr byl vždy známější
Svoboda dramatik a prozaik, tvoií základ jeho tvorby osobité básnické

cítění. Již v prvních svj,ch sbírkách (BdÍt,ě' 1883 a 1885)' ve vjtazu ještě

poplatnj'ch vlivu Vrchlického, se vyhnul traďčnímu alegorizování a v něk-

ierÍ'cn basntch (Vozka) dospěl k reďistickému vyjádiení' iež plně charakte-

tizuje již sbírku Koáry mlch tu6n (1896). Pobledy na krajinu několika čes-

kj,ch oblastí, pťírodní nálady i reflexívní básně, vše je tu podáno s tehdy

''"uyoďoo věcností. Svoboda se v básních ani v ostatní worbě nevzdaluie

od věcí jemu dobie známj,ch a detail, vtahující čtenáie do prostÍedí básně,

dává jeho popisujícímu verši náladu bezprostňedního a dfrvěrného splynutí.

Toto.splynut1 je posilováno ititn,že básníktrv poměr k pŤírodnímu dění si

uchovává rysy pňíznačné pro verrkovského člověka a tento vztah k piírodě

proniká i do dramat a pt6z o městskj'ch lidech.
Smysl pÍo poetičnost všedního života, pro detail a věcné podání pňevedl

Svoboda i do rispěšné činnosti dramatické. V ní zprvu v duchu dobovfch

tendencí usiloval o obraz lidského charakteru determinovaného prostiedím.

Tak všední obrázek ze studentského života Směry žitlota (1892) podává

dušer'rrí krizi studenta, kterému se z rodinné vypočítavosti vdala dívka za

boháčé. Na honbě za ziskem je za|oženo i drama z vesnického Života Roz-

ktad (1893). obě díla patŤí mezi první realistická dramata na českém ievišti.
Většinu SvobodovÍ.ch her pak tvočí komorní dramata i veselohry zachycuií-

cí rozklad měšéáckfch rodin. Děj je zpravidla osnován na konfliktu mravně

čistj'ch, humánně cítících žen, toužících se vymanit z pokofujícího posta-

u.,'i po boku svj'ch majetek rozmnoŽuiících mužťr a otctt (M rinka Válko-

zld, |á8g; Podzlrácenll dub, L9OO). Pod povrchem piíběhtr těchto žen' které

isou odrazem skutečnj'ch rozportr v tehdejší společnosti, ie však skryta

i pozděiší Svobodova Íeze, že boi žen skonči vždy porážkou, pokud nebude

mít i podporu mužťr. Tak vyzn1vá piíběh olgy Rubešotlé (1902)' která se

chce stát spisovatelkou a tomuto cíli obětuje vše, i lásku ušlechtilého muže.

Jeji snaha však ztroskotává, a cítíc, že nemťrže sama dosáhnout cíle' skončí
svtrj Život. Svobodova dramata nemají mnoho postav' ale iednotlivé osoby
jsou v1frazně psychologicky odstíněny. Toto prokreslení rtrznotodj'ch
charakterťr se nejčastěji také stává vlastním nositelem dramatičnosti těchto

het, v nichž se postavy málokdy pňímo stčetávají, a hra se spíše rozvijí

náladou scén, dialogem nebo sledováním některého detailu. Na vyhrocení
pfotikladu trpících Žen a činorod!.ch mužtr je za|ožena i veselohra Poslednl

muž (ptem. 1919;, '.p'""entuiící žánr, kterf Svobodovi pŤinesl největší
irspěcily; její komediálnost nevyprchala dodnes. Děiová osnova ie téměŤ

tradični; starf, nevyužitou energií nabitj' muž v pčedstavě, Že jako hlava

rodiny musí ňídit Život všech jejích členťr, zatímco je jen nesmyslně tero-

rizuje, prohlédne teprve tehdy, když mu nápadník ieho dcery chytňe

nastaví zrcadlo a umožní mu nahlédnout do skutečrrj'ch poměrtr v rodině.

Veseloherní obratností a lehkostl se vyznačují i další dramatikovy práce'

zvláště veršované Čekanky (19oo)' vědomě navazující na obrozenské

komedie Klicperovy.
Rozvíjejí-li Svobodovy dramatické hry snahu po hlubším zobtazen1
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skutečnost se setkáváme v Nebožce Barbože (č. 1873). Ve vztahu dvou ves-
nickfch proséáčkťr, Barky a Matjska, chudj'ch, vysmívanj'ch a odstrče-
nj'ch, ple schopnj'ch hlubokého citu a bohatj'ch vzájemnou pčíchylností,
prožtvpjtcích nečekané štěstí' když zdědí skromn1 baráček, a nečekanou
katastrofu Barďrny nemoci končicí smrtí' ie bez patosu vyzdviŽena jako
veliká životní hodnota věrná oddanost, jdoucí až za |uob. Ve zdrínlivě jed-
noduché \r''stavbě povídky je zá,kladním vyprávěčskjm postupem prolinání
charakteristik obou brdinťr v iejich protikladnosti i podobnosti. Současně se
sďídá pohled ,,zvenčí.., iak Barku a Matj,ska vidí nechápající svět, s pohle-
dem ,,zevnitŤ.., i* oni vidí gami gg!g. Zvláštním ptrvabem povídky je
jemnf humor ' s pŤídechem smutku (podobného druhu jako v Černém
Petťíčkovi). Některé ieštědské povídky Světlá zďaďla do zvláštního svazku
Kresby z Ještědí (1880). PrÓzy tohoto typu obsahovaly nové vjvojové prvky
nejen v iejím díle, ale v směčování soudobé literatury vťrbec.
. V májové generaci píedstavuje Světlá vlraznou uměleckou osobnost
jako tv{rrkyně českého románu. Navazuje vesnickou prÓzou na dílo B. Něm-
cové, vnáší však do ní prvky filozofického myšlení a složitou dějovou kon-
cepci; ve své ještědské prÓze vytváŤí mjtus kraje a idealizovanj'lidovf typ.

František Xaver Svoboda
/1860-1s43/

Básník' prozaik a dramatlk' autor rozsáhlého díla' které svfm
realismem pňedznamenalo na pňelomu 8|l. a 90. let í9. století nové
tendence literatury 90. let. V poezii tlumočník pňírodních náIad'
v prÓze a v dramatě pozorovatel rozpadu měšťácké rodiny
a psycholog ženskfch povah.

Život F. X. Svobody byl vyplrrěn soustavnou prací spisovatelskou.
Naroďl se 25. 10. 1860 v Mníšku pod Brdy v zemědělské a podnikatelské
rodině. Vystudoval reálku v Praze, techniku však nedokončil a věnoval se
6fgÍrnické kariéie, jež vhodně zajišéovala jeho literární činnost. Byl prak-
tikantem pražského magistrátu (1884-89), pak riiedníkem Městské spoŤi-
telny v Praze. od r. 1910' kdy odešel do vjlslužby, žil stňídavě v Mníšku
a v Praze, kde i zemčel (25. 5. |943). Byl manželem spisovatelky Rťrženy
Svobodové.

VÍce než padesátiletá literární činnost F. X. Svobody spadá do období
mnoha proměn české literatury. Svoboda se však brzy postavil mimo umě-
leckf i společensk vlvoj a jeho skutečnj' piínos literatďe je v podstatě
omezen na konec 19. století. Ač generacím čtenáŤťr byl vždy známější
Svoboda dramatik a prozaik, tvoňí základ jeho tvorby osobité básnické

cítění. Již v prvních svfch sbírkách (Bdsně' 1883 a 1885)' ve vjtazu ještě

poplatnj'ch vlivu Vrchlického, se vyhnul traďčrrímu alegorizování a v něk-

ierfch básních (Vozka) dospěl k realistickému vyiádiení' jež plně charakte.

rizuje již sbírku iíoáry mllch lučin (1896). Pohledy na kraiinu několika čes-

kj'ch oblastí, pÍírodď nálady i reflexívní básně, vše ie tu podáno s tehdy

,'Lbyo"lo.' věcností. Svoboda se v básních ani v ostatni worbě nevzdaluje

od věcí jemu dobie znám!.ch a detail, wahuiící čtenáfe do prostiedí básně'

dává jeho popisujícímu verši náladu bezprostiedního a dfrvěrného splynutí.

Toto splynutí je posilováno i tím, že básďktrv poměr k pňírodnímu dění si

uchovává rysy piíznačné pro venkovského člověka a tento vztah k pŤírodě

proniká i do dramat a pt6z o městsk!,ch lidech.
Smysl pro poetičrrost všedního života, pro detail a věcné podání pŤevedl

Svoboda i do rispěšné čirurosti dramatické. V ní zprvrr v duchu dobov!'ch

tendencí usiloval o obraz lidského charakteru determinovaného prosďedím.

Tak všední obrázek ze studentského života Směry žillota (|892) podává

duševní krizi studenta, kterému se.z rodirrné vypočítavosti vdala dívka za

boháčé. Na honbě za ziskem je založeno i drama z vesnického života Roz.

klad (|893). obě díla patňí mezi první realistická dramata na českém jevišti.

Většinu Svobodov!'ch her pak tvofi komorní dramata i veselohry zachycují-
cí rozklad měšéáckÝch rodin. Děj je zpravidla osnován na konfliktu mravně
čist:i'ch, humánně cítících Žen, toužících se vymanit z pokofuiícího posta-

vení po boku svj,ch majetek rozmnožujících mužťr a otci (Mdrinka Vdlko-
ad, t889i Po&lrticenll dub, |90o), Pod powchem pňíběhtr těchto žen, které

isou odrazem skutečnj'ch rozportr v tehdejší společnosti, je však skryta
i pozdější Svobodova Íeze,že boj žen skončí vždy porážkou, pokud nebude
mít i podporu mužfr. Tak vyzlivá piíběh olgy Rubešozlé (L9o2), která se
chce stát spisovatelkou a tomuto cíli obětuje vše, i lásku ušlechtilého muže.

Její snaha však ztroskotává, a cític, Že nemtrŽe sama dosáhnout cíle, skončí
svťrj život. Svobodova dramata nemají mnoho postav' ale jednotlivé osoby
jsou v1frazně psychologicky odstíněny. Toto prokreslení rirznorodj'ch
charaktertr se neičastěji také stává vlastním nositelem dramatičnosti těchto
her, v nichž se postavy málokdy pčímo stčetávají, a bra se spíše rozvljí
náladou scén, dialogem nebo sledovríním některého detailu' Na vyhrocení
píotikladu trpících žen a činorodj'ch mužtr je založena i veselobra Posled,nl
muž (ptem. 1919), reprezentující žánr, kterÝ Svobodovi pŤinesl největší
rispěchy; její komediálnost nevyprchala dodnes. Dějová osnova ie téměŤ
tradiční; starf, nevyužitou energií nabitj' muž v pčedstavě, že jako hlava
rodiny musí Ťídit život všech ieiích členťr, zatímco |e jen nesmyslně tero-
rizuje, prohlédne teprve tehdy, když mu nápadník |eho dcery chytŤe
nastaví zrcadlo a umoŽní mu natrlédnout do skutečnj'ch poměrťr v rodině.
Veseloherní obratností a lehkostí se vyznačují i další dramatikovy práce'

zvláště veršované Čekanky (l9o0), vědomě navazujici na obrozenské
komedie Klicperovy.

Rozvíjeií-li Svobodovy dramatické hry snahu po hlubším zobtazenl



S263262s
a zdtrvodnění citového života člověka zachycením ieho rodinného prostie.
dí, rozšifují jeho prÓzy tuto snahu o vliv širší společnosti a pňírody. Stejně
iako v dramatě jsou i ve většině jeho prozaickj'ch prací Ženy postavami,
kterÍm věnuje největší pozomost. lejich milostná vzplanutí zachycuie
Svoboda s velkou psychologickou detailností. Zejména v pozdějších pracíctr
se postupnlur rozváděnim odpozorovanfch postčeh{r rozrťrstají popisy
osob, jejich oblečení, bytu i drobnj'ch gest' takže jeho prÓzy vytváiejí
mozaiku popisťr a lyrickÍch scén. Vedle nevelkého okruhu postav většinou
z městského prostčeď stává se děiovÝm prvkem Svobodovj'ch románir
i ptÓz pÍíroda, většinou blfukého okolí Prahy a Mntšku. Pťrsobí proti
rozkladnému vlivu společnosti, je zdroiem ušlechtilfch citťr, vrací hrď.
nťrm dušermí vyrovnanost a zdrav| a vnáší svjrm nekonečnÍm plynutÍrn
do života člověka optimistickou naděii.

ZvláštnÍ místo mezi Svobodovjmi prozaickjmi pracemi zaujímají velká
cyklická afla. Šestiďhá románová kronika s autobiografickjmi prvky
Rozhzlět (1898) sleduje v širokárr děiovém toku popisného charakteru na
ďech generacích vfvoi jednoho todu. Jestliže v prvních dvou generacích
v něm pčevládá podnikatelská bezohlednost a dtavost, tŤetí generace vydává
plod nejvzácnější, korunu rodu, umělce. Svobodovo poietí umění iako
činnosti nadčazené všerru ostatnímu lidskému konáni i jeho vztah k spole.
čenskému dění, iak jsou v románě zachyceny, ptoztazují autorovy silné
konzervativní rysy. Úspěšněji vyanělo další roáehlé dí|o Řeka (1908-09,
4 sv.), i když i v něm vlastní dějové pásmo ztrstává izolovríno od širšího
společenského dění. Celá galérie postav' hlarmě žen, i četná pozorov&
měšťanského prostčedí se tu slily do obrazu života části pražské společ.
nosti. Román se tak stává mozaikou rnnoha životních osudťr, které se do.
stanou do blízkosti poživačného světáka Viléma Řetkovského, jebož bez.
ohlednost k ženám, které ho kazily svou láskou, pŤináší jim ien iadu
utrpení. Nakonec se Vilém sám po životních riuapách a vlivem ušlechtiljch
piátel proměď, zbav| se své sobeckosti a na prahu čtyiicítky' prožiie
v beskydské pŤIrodě kouzlo čisté lásky, která mu wací rictu k ženě. Svobo.
dova Řeka kritikou individualismu i požadavkem odpovědného jednánÍ

s ženou, která se mťrže povznést nad rjroveů efotické hračky ien pomocí
muže, se dotfká aktuálnÍch dobovfch etickfch i společenskj'ch otázek.

Dflo F. X. Svobody se zprvu v 80. a 90. letech 19. století ievilo iako ied.
no z neiprťrbojnějších. Avšak tím, že se dále nerozvíjelo, že se opakovďo
ve svj'ch myšlenkodch i motivickfch prvcích a často ien ilustrovalo auto.
rovy dchozí teze, ocitlo se velmi záhy stranou dobovÍch ideodch a umě.
leckfch proudťr, a to i ve vztahu ke generaci 90. let a České moderně. RpY
uměleckého konzervativismu pŤekonávalo ien tarn, kde se vymklo z vlast-
nÍch klišé a konvencí a kde ze skutečrrosti odpozorovalo . neičastěii ve vese.
lohrách - zaj|mavé lidské typy uprostÍed každodenního Života.

Rťržena Svobodová
/L868-1920/

Prozaička, autorka reportážních črt, vzpomínek a také knlh
určenfch dětem; vesvfch románech a Povídkách hledala odstíněnf
vjraz pro složitou p9ychiku Postav' jejichž touha po štěstí je drcena
konvenčním, požitkáŤskfm světem. Pro českou literaturu objevila
zeiména svět senzitivnÍho ženství a iemné citlivosti dítěte.

Otec Svobodové, rozené Čápové, byl správcem klášterního panství
v Mikulovicich u Znojma' kde se také Rtržena 10. 7. 1868 naroďla. V šesti
letech se piestěhovala do Prahy' kde žila až do své stnrti - L. |. |920,
Vzdělání' které získala v klášterní škole' rozšiiovďa velrni intenzívním
studiem, zejména světové literatury. V 80. letech pracovala jako domácí
učitelka. R. 1890 se provdala za básníka, dramatika a prozaika F. X. Svo-
bodu. Její salÓn navštěvovali pŤední pražští unělci' mezi nirriŽ měla mnoho
blízkfch pčátel i obďvovatelťr (F. X. Šalda, H. Kvapilová, B. Benešová,
M' Pujmanová aj.). Dojmy z návštěv v cizích zemích (Itálie' Jugoslávie,
Francie) i z pobytu na českém a zvláště moravském venkově v Beskydách
jí často poskytly náměty pro literární díla. V letech první světové války se
Svobodová věnovala práci v dobročinnj'ch spolcích (České srdce). Stála
v čele časopisi Lipa (19l8-t9) a Zzlěstoodnl (1919)" obdiv k její osobnosti
vyjádčil nejpronikavěii F. x. Šalda v eseji In memoriam R. S. a ve sbírce
básní Strom bolesti.

V prozaickj'ch pracích' psanfch v 90. letech, se autorčina hlavní pozor-
nost soustče4ila nikoliv k piíběhu, k děii, ale k citovlm stavťrm a reakcím
hlavních postav. V jednoduché fabuli ie pouze nastíněn základní konflikt
mezi nejasnjtni ideály nezkušené dívky a všední realitou, společenslcj'mi
konvencemi, jež maí| nemilosrdně její neurčité sny a touhy. Hrdinky ro-
mánťr pŤicházejí do reálného světa z kláštera, z venkovské idyly ap. a jeiich
zmatek a rozčarování je pňedmětem autorčina zájau. Pro tato raná díla je
typickf pÍesnf popis venkovského a maloměstského prostiedí, naturalistické
vidění fyzického zevnějšku banálrrích typťr ješitnfch, egocentriclqich muŽťr
a impresionistické zobrazení nervních postoj{r ženskfch postav.

Nejhlouběji Svobodová postitrla drarna ženy v prÓze Pietlžen! klas
(1896). Autorka vypráví v první osobě o setkání s pčemfšlivou, vnitŤně
neklidnou dívkou olgou, která se instinktivně brání společenskjrn nor.
mám, jež zbavují člověka jeho osobitosti. Hrdinka však současně ví, že
mimo stŤÍzlivou, utilitární společnost ne|ze žit, poďíďt se jÍ však také
nemtrže. Jen lidé nevědomí mohou bjt pasívně odevzdaní osudu; lidé'
kteťí chtějí poznávat, rozumět, dospívají k mučirrÍm otázkám, na něŽ však
nenďeznou odpověď. Z tohoto dilematu není riniku. Proto se život olgy
jeví jako marnf, nenaplněnf, i když se na jeho tragédii nepodílí žádnÝ




