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v voie se však setkáváme s básněmi, které hoňce pňipomÍnaií utrpení iedincťr
i ce$ch národ{r a vyslovují bolestné otázky a pochybnosti; poukaz ke
kosmickj'm perspektivám, kterjl má bÝt odpovědí, je tu zŤejmě nedostaču-
jÍcí a nepfináší uklidnění.

Podobu člověka, kterj, se takto konfrontuie s nadosobním a nadlidskjm
principem, vzhl|žIk němu s touhou i dčitkou' obětuje se pro něi nebo se
uvědoměle stává jeho uskuteč ovatelem, promítl Biezina do celé Íady
symbolickj'ch postav. V jejich koncipování se projevilo BŤezinovo risill
o básnickou objektivnost směfujtci k tvorbě moderního m tu. V prvních
sbírkách Bťezinov'ch, jeŽ jsou ještě blízko lyrice citové zpovědi, je často
takovou postavou lyrické iá básníkovo; mnohé básně jsou bolestnfm zá-
znamem o ztrátách životních možností a kontaktťr' obětovanj'ch na oltáč
zbožštěného umění' Samota a stnrt se jeví jako cesty k poznání tajemství,
ale mnoho místa tu má i elegickf stesk po tom' co si člověk, idealisticky
odvrácenj, od všeho pozemského, dobrovolně upírá. Tento prožitek se
objektivizuje v ironicky vykresleném typu Vladai szri (sbírka Sai,tdní na
zdpadě). Zde a pak už vždy isou hrdinové BŤezinoqi'ch básní pojmenováni
v množném čísle; jsou to vždy celé kolektivy. Zpwu zké skupinky mimo-
iádnj'cb iedinctr' často i vflučrrá, aristokraticky uzavŤená bratrstva zasvěce-
nfch, ktefí osvědčili vice sily neŽ okolní davy (napŤ. Šťastni z Větr od
pÓlťl). Pozďěji se tento okruh stále rozšifuje a pŤíslušnost k němu se získává
tvfučím poďlem na duchovérn risilí lidstva (báserl Sraoitelé chrdmu ai,)i
objevuje se i typ karatele neiestí a zvěstovatele velkfch piewattr (Proroci).
Zárovefr' stále více vstupuie do Bíezinovy pozoÍnosti osud trpících, ne-
zasvěcenfch a anonymních, a pčesto nevědomě piinášejících svťrj pčíspěvek
krve, práce a smrti pro vykoupení světa (báseĎ Ruce), Mezi těmito zástupy
procházejí poslední velké Bňezinovy postavy, prostoupené vizí nového Ži-
vota, poodwácené do snu, celé v mystickém vytrženi (Šílenci, Ztracení).

BÍezinovo ďlo vzniklo v zapaďém městečku Českomoravské vysočiny,
aniž ieho tvťrrce poznal cr;zi zemé nebo na delší dobu navštívil moderní
velké město. BÍezina ovšem doveď získat částečnou náhradu v kontaktech
literárďch. Časopisy ewopské moderny, nové sbírky básní v neirťrzně|ších
jazyc(ch' díla star!'ch filozofťr i vědecké práce moderní pŤírodovědy dávďy
mu podněty k pťemfšlení i látku ieho básnické obrazivosti' jež mohla
vydatně čerpat i z okolní pňÍrody. Později' zejména po Bňezinově pňe-
sidleď do Jaroměiic, piicMzeli i stále početnější piátelé a navštěvníci;
obsáhlé mluvené improvizace, které byly zaznamenány.a pozděii vydány,
jsou zaiímavfm doplĎkerr Biezinova díla a postupně už v básníkově
mužném věku odsunují do pozaď ieho práci literární. Šestá sbírka básní,
jeŽ snad měla bjt lazvána Země, zista|a nedokončena (poslední báserl
pochází z roku 1907) a její torzo dovolil BŤezina knižně publikovat až pied
svou surrtí. Knihou uzav[rajíclBťezinovu literární cestu zťrstďa tak Hudba
pronenťt (1903)' soubor básnickÝch ptÓz, jež BŤezina časopisecky zvďej-
lloval souběžně se svjm ďlem veršovanjm; ieiich tématem je v prvé Ťadě

místo umění a krásy ve světě. Propracovanf jazyk těchto pt6z má prŮkop.
nickf vfznam pro vfvoj českého eseje filozofického i literámího. Za svého
života uveÍejnil Bňezina ieště čtyči dalšÍ eseje z proponované knihy Skryté
dějiny ; na texttr ostatních prÓz této knihy neustal pracovat až do své smrti.
Z četnfch náčrtťr a opravovanfch verzí byla kniba mnobaletou prací re-
konstruována a tepťve nedárrno jako cďek vydána.

Právě tak iako zrod básníkťrv |e i ieho časné umlknutí problémem,
k němuŽ se literárni historie často wací. Svirí poďl na něm měly málo
pňíznivé Životni a pracovní podmínky chudého venkovského učitele. Nej-
závažlějšLčinitel je však ziejmě v sÍrmomé metodě básnického symbolismu,
kter!' znesnadrloval pronikání syrové životní látky do literatury a vedl
k tomu' Že životní materiál byl pčijímán jen jako nástroj k vyjádíení
abstraktnich konstrukcí: za těchto podmÍnek se dčíve vyčerpaly zdroie
básnického tvočení, a autor musel buď pror:vit hranice své metody nebo
se opakovat. První z těchto možností byla BÍezinovi zčejmě nedostupná'
druhá nepčijatelná. Pro idealistickou koncepci světa, jakou si vytvoŤil,
znamenal každf bezprostier|ní kontakt s reálnfmi konfli}cy společnosti
tragickf otŤes, jenž mohl bjt vyrovnán jen dalším stupĚovánÍn idealismu.
NejŽivější hodnoty Biezinova díla však lezálůI ve filozofickfch postdích
básníkovfch, nfbrŽ v uměleckfch kvďitácb iebo poezie' které mu také
získaly světov1 ohlas.

Karel Matěi čapek Chod
/1860-1927 /

Prozaik' jcden z nejosobltějšlch tvůrcŮ ěerkého rea|ist|ckého
a natura||st|ckého románu a povídky na počátku 20. stolctÍ.
Yyprívééskj ta|ent, podrobná znalost ž|votn|ho stylu rrlznfch
spoléčenskfch vrstev a mnoha proíes|, sclropnost na| ézt, ztvažn|
soc|ální nebo psychotogickf konfiikt e post|hnout typičnost
ieho nos|te|rl tvoÍí základní rysy čapkovy pr6zy.

Aby se oďišil od spisovatele Karla Čapka, pÍidal si Karel Matěj
Čapek poďe rodného kraje k svému jménu iďtě pfídomek ,,Chod...
Naroďl se 2l,2. 1860 v Domaáicíc\ kde vystudoval gynnáziun. V Praze
se dal zapsat na práva, ďe zalíbila se mu žurnďstika a stal se tedaktoren'
nejprve olomouckého Našince, pak pražského Hlasu národa, Národní po-
litiky a Národrrích listťr, deníkťr vesměs velmi konzervativního zaměiení.
V novinách začínal od píky, vystčídal všechny rubriky a dtrvěrně se se.
seznámil s nejrť'znější problematikou českého politického i kultuÍního
Života. Pravidelně se věnoval ďvadelní, a zejména rrjtvarné kritice, zastá-
vaie právě tak jako ve své publicistice často stanoviska kraině zpátečnická'
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VNárodních listech, ieiichž konzervatismus v 20. letech ještě zesílil' setnla|
Čapek až do t. t925. I v posledních letech svého života (zemčel 3. |l. |927
v Praze) byl tento prozaik a publicista velmi aktivní, iak o tom svědčÍ ieho
romány, povídky i polemiky.

První knihu Povldky (1892) vydal Karel Matěj Čapek Chod až ve sv!'ch
dvaatŤiceti letech, ale teprve román z r. 1908 Kašpar Lén mstitel je skutečně
závažnlm dílem, které ukončilo období pokusir a zďadilo téměň padesáti-
Ietého autora mezinejvlzrtamnější soudobé české romanopisce. Do té doby
psal Čap-ek yelmi rriznorodou prÓzu, svědčící o vytrvalém, ale nepňíliš
spěšném hledání osobitého tvaru a pohledu. Pokoušel se o realistickou

drobnokresbu, o žánrové obrázky z pražského prostieď, o figurkáčské
,,humoresky ve staÍém stylu.., o grotesky a pohádky' avšak snaha zobtazit
všední, ba pÍímo banální skutečrrosti, na nichž upoutává hlavně rázovit!'
detďl (pražská nebo mďoměstská scenérie' typy lidí komického nebo zají-
mavého zevněišku), byla tehdy pčíznačná i pro jiné autory a Čapek ničím
nevšedním nad ně nevynikď. leho drubá kniha Nejz padnější Slooan (L893)
dokládá, že se již od začátku své worby vracel k otázce, jakjm zpirsobem
lze proniknout nejhlouběji k lidskému osudu, jak lze stÍhnout ze skuteč-
nosti všechny t|uze' jeŽ si o ní lidé vywáÍeií' jak mťrže prÓza plnit firnkci
věrného poznání reďity. Nejzápadnější Slovan ie ,,histotií ve tiech kapito.
lách.. - romantické, reďistické a naturalistické _ a každá' tato kapitola
pŤedstavuje rirznÝ vÝklad životních osudfr hlavního hrďny, pŤednosty hra-
ničnÍ stanice. Vedle vyprávění zdfuazůujícího| tajemnost a neskutečnost
událostí čten:e vyprávění snažící se o racionální vysvětlení a pňesnost po-
pisu a vyprávění ironizující iluzívnost a vylhanost romantiky, neboť sku.
tečnost neposkytuje nic iiného než ,,prÓzu až směšně všední... Tento ďetí
zp{rsob vfkladu a zobtazen! se stď pro Čapka nejtypičtějším.

Svět, kterj,Č,apek ve sv!'ch vrcholnfch dílech zobtazil,je světem lidskfch
osudťr, iež isou deterrrrinovány prostŤedím a vystaveny nepŤedvídanjm
náhodám, pamdoxně měnícím touhy a piedstavy iednotliyÍch postav
v pravj' opak. Romány Čapek koncipoval buď iako monografickf obraz
určitého typu, nebo jako pásmo parďeÍnich děiorrÍch linií' zachycuiících
postoje a vztahy reprezentantťr navzájem oďišnfch sociálních vrstev nebo
rozďlného psychického ustrojení. Také povídky jsou často osnovány na
paradoxu, piekvapujícím zvratu anebo ironické interpretaci všední' tuctové
pňíhody.

Tuto novou tvťrrčí etapu zahaiuje román Kašpar Lén mstitel (1908).
Piíběh zedníka Léna, primitivního a pudového mstitele-waha' ie vyprávěn
dvojím zptrsobem, v první části jsou zachyceny děie, během nicbž ztaje
v Lénovi vědomí, že se musí pomstít na svém zaměstnavateli kupci Kono-
píkovi' protože zkazil dceru jeho kamaráda; v druhé části se suše referuje
o procesu s Lénem, končicím ieho smrtí. Dvoií rovina vyprávění autorovi
umožnila zobrazit protiklad mezi vnitŤně motivovanym činem (Lén vy-
konává po svém hrdelní soud, neboť zločin by iinak zťrstal nepotrestán)

a ciz[m, světein, kterf má moc souďt, aniž člověku porozumí. Čapek od-
straůuie ze svého díla pňimá hodnocení piíběhu' jeho tisilí je zaměÍerro
k pŤesné charakteristice postav a prostčedí (pražská piedměstí, život na
stavbě' hospoda' soudní sírl)' aby byla ziejmá vněiší i vnitiní determinace
Lénovy msty.

,,Byl jsem pouhjm protokolistou postŤehu. A nic více!.. napsal v jedné
povídce Čapek. ,,Jedinou mou ásluhou byla jenom, ovšem pťesná, kresba
prostňedí, na němž kďdÝ detail byl pro publikum objevem... Tato záliba
v názorném detailu a ve zvláštnostech prosďeď a profesí pňináší do Čapko-
vj'ch románťr Ťadu odboček' podrobnÍ'ch charakteristik' jeŽ jsou mnohdy
pčíliš obšírné3 ruší kompoziční iednotu celku. Slova o ,,pouhém protoko-
listovi.. však nejsou zcela piesná. V dilech psan''ch po prvním románu je
stále patrn{jší nepňímé hodnoceď zobrazenj'ch skutečností, jak o tom
svědčí dďší Čapkova románová ptáce Antonln Vondrejc (19t? až 1918).
Životem Antonína Vondrejce se spisovatel zabyva| nejprve v několika po-
vídkách' znic|tž později vznikl rozsáhl1i obraz pražského uměleckého a no-
vináčského světa. PŤíběhy titulní postavy ',zbytečného člověka.. mají ua-
gikomickÝ ráz, neboť jsou založeny na kontrastu touhy, snu a groteskní,
banální skutečnosti. Talentovan student, redaktor a básník prochází trap.
njmi situacemi, které jq stážqi do ulohy piehlíženého korektora, ďověka
bez zaměstnání, milence primitivní smyslné sklepďce. Za nejasnou básní-
kovou snahou uniknout z banálního a pňízemního života se vždy objevÍ
ironickf škleb osudu. Nakonec na smrtelném loži' kdy skládá své největší
dílo, se Vondrejc ožeai za asistence šíleného doktora s milenkou Annou
a umírá.

Román Antonín Vondrejc není koncipován - jako Kašpar Lén mstitel -
pčísně monograficky' ďe pierŮstá v pásmo relativně samostatn:í/ch kapitol'
zobrazujících pestÍou škálu postav rfizného sociálního zalazeni (sklepnice
Anna' její sestra modelka rza, robustní hanáckf autodidakt Ferdyš Vystyd'
trojnásobn!' doktor žid Freund aj.).

Dějovou osnovu románu Turbina (1918) tvoií pčíběhy rodinnfch pŤí-
slušníkťr prťrmyslníka' císďského rady Ullika. V osudech hlavních postav
Čapek postihl citovfi společensk!'i hospodáÍskf padek pražského měšťan-
stva' vnitŤnÍ chorobu podnikatelské a prťtmyslnické tŤídy, upínající se
k technickému pokroku, jenž má sloužit touze po zisku. Symbolem tohoto
rozkladu ie nová turbina' kterou instalují v Ullikově závodě a do níŽ majitel
vkládá poslední naději' jak zabránit finančrrí katastrofě. Zápletkn opět
často tragikomické' spÍnají dějová pásma, v nichž probíhá proces deziluze
u jednotlivfch postav. Majitel velkoďlny' aspirující na velkopodnikatele,
končí jako upovídanj'agent v ,,oboru qapírenském..; dcera Tynda, nadaná
zpěvačka, krasavice, jíž se dvoií milionáč, se nakonec vdáváza ne|šeredněj-
šího, tuctového ctitele a stává se majitelkou hudební školy; druhé dceňi
Máně se touha po velké oběti obrací v trapnou banďitu šosáckého života;
muž Máni, docent Zoup|na, zamění vědu za jistotu revizora pojišťovny atp.
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VNárodnÍch listech, iejichž konzervatismus v 20. letech ještě zesílil, setrva|
Čapek až ďot. |925, I v posledních letech svého života (zemiel 3. ll. 1927
v Praze) byl tento prozaik a publicista velmi aktivní, jak o tom svědčí jeho
romány, povidky i polemiky.

První knihu Poatdky (1892) vydal Karel Matěj Čapek Chod až ve sdch
dvaatčiceti letech, ale teprve román z r. 1908 Kašpar Lén mstitel je skutečně
závažní1m dílem, které ukončilo období pokusir a zďadilo téměň padesáti-
letého autora mezinejvlznamnější soudobé české romanopisce. Do té doby
psď Čap-ek yelmi rťrznorodou prÓzu, svědčící o vytrvalém, ale nepňíliš
spěšném hledání osobitého tvaru a pohledu. Pokoušel se o realistickou

drobnokresbu, o žánrové obrázky z pražského prostieď, o figurkáňské
,,humoresky ve staÍém stylu.., o gÍotesky a poMdky' avšak snaha zobtazit
všední, ba pŤímo banální skutečaosti, na nichž upoutává hlavně rázovit!'
detďl (prďská nebo mďoměstská scenérie' typy lidí komického nebo zají-
mavého zevnějšku), byla tehdy pčíznačná i pro jiné autory a Čapek ničlm
nevšedním nad ně nevynikď. Jeho druhá kniha Nejz padnější Slooan (L893)
dokládá, že se již od začátku své worby wacel k otázce, jakjm zpťrsobem
lze proniknout nejhlouběji k lidskému osudu, jak lze stÍhnout ze skuteč-
nosti všechny t|uze' jež si o ní lidé vywáiejí, jak mťrŽe prÓza plnit funkci
věrného poznání leality. Nejzápadněiší Slovan je ,,historií ve tiech kapito.
lách.. - romantické, reďistické a naturďistické _ a |<aždá tato kapitola
piedstavuje rirznÝ vÝklad životních osudťr hlavního hrďny, pŤednosty hra-
ďční stanice. Vedle vyprávění zdurazĚujícíhoj tajemnost a neskutečnost
událostí čten:e vyprávění snažící se o racionální vysvětlení a pňesnost po-
pisu a vyprávění ironizuiícÍ iluzívnost a vylhanost romantiky, neboť sku.
tečnost neposkytuje nic iiného než ,,prÓzu až směšně všední... Tento ďetí
zptrsob vfkladu a zobtazenl se stal pro Čapka nejtypičtějším.

Svět, kterj,Čapek ve svj'ch vrcholn!,ch dílech zobtazil,je světem lidskfch
osudťr, iež isou determinovány prostŤedírn a vystaveny nepŤedvídanjm
náhodám' paradoxně měnícím touhy a pčedstavy jednotlivfch postav
v pravj' opak. Romány Čapek koncipovď buď jako monografickf obraz
určitého typu, nebo jako pásmo parďelnich dějorrÝch linií, zachycrrjících
postoje a vftahy reprezentantťr navzájem odlišnfch sociálních vrstev nebo
rozďlného psychického ustrojení. Také povídky isou často osnovány na
paradoxu, piekvapuiícím zvratu anebo ironické interpretaci všední' tuctové
pčíhody.

Tuto novou tvťrrčí etapu zahaiuje román Kašpar Lén mstitel (1908).
Piíběh zedníka Léna' primitivního a pudového mstitele-vraha' ie vyprávěn
dvojím zptrsobem, v první části jsou zachyceny děie, během nicbž ztaje
v Lénovi vědomí, že se musí pomstít na svém zaměstnavateli kupci Kono-
píkovi, protože zkazil dceru jeho kamaráda; v druhé části se suše referuje
o procesu s Lénem, končícím jeho smrtí. Dvoií rovina vyprávění autorovi
umoŽnila zobtazit protiklad mezi vnitŤně motivovanym činem (Lén vy-
konává po svém hrdelní soud, neboť zločin by iinak zťrstal nepotrestán)

a ctzLm, světen, kterf má moc soudit, aniž člověku porozumí. Čapek od-
straĎuie ze svého díla piímá hodnocení piíběhu' jeho risilí je zaměierro
k pňesné charakteristice postav a prostňedí (pmžská piedměstí, život na
stavbě, hospoda, soudní sírl)' aby byla ziejmá vněišÍ i vnitiní determinace
Lénovy msty.

,,Byl jsem pouhjm protokolistou postťehu. A nic více!.. napsď v jedné
povídce Čapek. ,,Jedinou mou zásluhou byla jenom, ovšem pčesná, kresba
prostňedí' na němž každÝ detďl byl pro publikum objevem... Tato záliba
v názorném detailu a ve zvláštnostech prosďeď a profesí piináší do Čapko-
vj'ch románir Ťadu odboček' podrobnÍ'ch charakteristik' jež jsou mnohdy
piíliš obšírné3 ruší kompoziční iednotu celku. Slova o ,,pouhém protoko-
listovi.. však nejsou zcela pŤesná. V ďlech psanj'ch po prvním románu je
stále patÍněiší nepŤimé hodnocení zobrazenj'ch skutečností, jak o tom
svědčÍ další Čapkova románová ptáce Antonln Vondrejc (1917 až 19ls).
Životem Antonína Vondrejce se spisovatel zablva| nejprve v několika po-
vídkách' ztlichž později vznikl rozsáhl! obtaz pražského uměleckého a no-
vináňského světa. Pňíběhy titulní postavy ,'zbytečného člověka.. mají tra-
gikomickÝ ráz, neboť jsou založeny na kontrastu touhy, snu a groteskní,
banátď skutečnosti. Talentovanj' student' redaktor a básník prochází trap.
njni situacemi' které iei srážejí do ulohy pÍehlíženého korektora, člověka
bez zaměstnání, milence primitivní smyslné sklepnice. Za nejasnou básní-
kovou snahou uniknout z banálního a píízemního života se vždy objevÍ
ironickf škleb osudu. Nakonec na smrtelném loži, kdy skládá své největší
dílo, se Vondrejc oženi za asistence šíleného doktora s milenkou Annou
a umírá.

Román Antoďn Vondrejc není koncipován - jako Kašpar Lén mstitel -
pňísně monografickn ďe pťerŮstá v pásmo relativně samostatnÍ'ch kapitol'
zobrazujících pestfou škálu postav rťrzného sociálrrího zaŤazeni (sklepnice
Anna, její sestra modelka lza, robustní hanáckf autodidakt Ferdyš Vystyd'
troinásobnj' doktor žid Freund aj.).

Dějovou osnovu románu Turbi,na (1918) tvoŤí pňíběhy rodinnfch pŤí-
slušníkťr prtrmyslrríka' císďského rady Ullika. V osudech hlavních postav
Čapek postihl citovji společenskf i hospodáÍskf ripadek pražského měšťan-
stva, vnitční chorobu podnikatelské a prťtmyslnické tŤídy, upínající se
k technickému pokroku, jenŽ má sloužit touze po zisku. Symbolem tohoto
rozkladu je nová turbina, kterou instalují v Ullikově závodě a do nÍŽ majitel
vkládá poslerlní naději' jak zabránit finančrrí katastrofě. Zápletkn opět
často tragikomické, spÍnají dějová pásma, v nichž probíhá proces deziluze
u jednotlivj'ch postav. Majitel velkoďlny, aspirující na velkopodnikatele,
končí jako upovídanj'agent v,,oboru papírenském..; dcera Tynda, nadaná
zpěvačka, krasavice, jíž se dvoií milionáč, se ngkonec vdáváza nejšeredněj-
šiho, tuctového ctitele a stává se maiitelkou hudebď školy; druhé dceňi
lvláně se touha po velké oběti obrací v trapnou banďitu šosáckého života;
muž Máni, docent Zoup|na, zamění vědu za jistotu revizora pojišťovny atp.
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Téměi všechny postavy procházeií procesem zevšedněď, neboť autor ne-
ustále rozkládá zdánl a individuální chtění na groteskní pitvornost šedivého
Života. Konkrétnost a vynalézavost charakteristiky zbavuje román pťílišné

iednostnrnnosti; v románě je iada originálních typÍr, které tvočí protiváhu
hlarmím postavám (poďvínskÍ sttÝc Armin Frey, jeho poslední milenka'
primitivď Žofka,,,proletái.. Vilém Nezmara ai.). V pestré fabuli se stÍídajÍ
rozvinutá vyprávění, drauraticky vyhrocené scény a obšírné epizody, dťrraz
je poloŽen na vztaby plynoucí z nedorozumění, z náhody nebo z fatální'
lidem ďouho skryté nutnosti. Román ie dokladem Čapkova suverénního
vyprávěčství, dokonďé znalosti prosďeď a oborŮ, které s oblibou stťÍdá
(interiefy boháču i chudákťr, umělecké scény i sponormí ábavy' hudba
i staf,ožitnictví, peněžnictví i rrÍtvarná kultura, pr{rmyslnictví i hvěz-
dárství atd').

V Turbině je ironicky pčedstavena vnitční nepevnost měšťanského světa;
v románě Jindrové (1921) Čapek hledal základní hodnoty, jež by mohly
alespoĎ částečně bjt korektivem pesimistického a deziluzívního obrazu.
Koníikty ďta jsou sice opět za|oženy na ,,rafinovan!'ch riskocích osudu,
kterÍ si vŽdycky vymfšli nejzloďilejší qi'směšek.., ďe Jindra mladší se
s těmito riskoky vyrovnává volním 1igilim' dÍrvěrou v život 9,všemu Da-
vzdory,, a vědomÍm, že i ciz| viny je tčeba odčinit mravně odpovědnjm
vztahem k lidské společnosti. Proti ,,slepému a hluchému fátu.. je postaven
slepf člověk, kted se musÍ ziíci všeho, co milovď, své práce i milenkn
ale kterf iedná a odpouštt a jiŽ tím piestává bft tragikomickou postavou
nevyzpytatelného osudu. Román je rozčleněn na tči díln z lichž každÝ ie
soustŤeděn na jeden záktadní konflikt: v prrmí části ie zobtazaa nesouro-
dost vztahu postav roz4í|ného sociálního postavení (bohatf otec a chudá
matka, Jindra staršÍ se setká se synem až po letech ve &vrti pražské chudiny
Na Františku); druhá část rozvíjí kontrast mezi Jindrou mladším' kterj' se
iiž setkď s válečnfm utq'enÍm' a praŽskou bohémskou společností, libuiící
6i y in1glgktrrá|n|ch bonmotech, ironii a paradoxu; jádro tíetí části tvoŤí
konflikt mezi synem, kterf se vtac! z války osleplji a otcem' s nímž čeká
nevěsta Jindry mladšího ďtě. Děj se sice odehrává na r{rznj'ch místech
(pobyt Jindry staršího v Anglii a Indii, záŽitky syna na frontě) a zabfuá
rozsáhlejšÍ časovf risek, ale autor se snaží problematiku, jež bezprostčedně
nesouvisi s hlavními konflikty' soustiedit do hlavďho dějového pásma.
I když i v tindrech je íada odboček' pňinesla autorova snaha o konfrontaci
osudovosti a lidské odpovědnosti větší kompoziční sousďedění.

Masmí metodu tvťrrčí práce spolu s polemikou vťtči kritickjm interpre-
tacím svého díla vylíčil Čapek v prÓze o vzniku románu Větrník (L923).

V dalších větších pracÍch Vitém Rozkoč (1923) a Řešany (1927) se obmě-
ůujÍ motivy z pšedcházeilcích ČapkovÍch prÓz (robustní a intelektuální
tnl, smyslná žena a pasívní muž, napětí mezi otcem a synem ap.), ďe
determinační pesimismus je pÍekonáván pŤíliš efektní motivací' triviďi-
zací konfliktťr a ideologickjni konstrukcemi.

Větší vfznam než poslední románová díla, trpící často stylovou roztěka-
ností a nedostatkem kompoziční kázně, mají Čapkovy povídky. I v nich je
patrn'' pieděl mezi díly poválečnlmi a ďívější tvorbou. V povídkách psa-
nfch pčed první světovou válkou jsou hnací silou náhody a paradory
osudu, autor se uchyluie k banálrrím děi m, dynamizovanfm bizarními
konflikty, vybírá si s oblibou postavy krajních po|oh (Z města i oboodu,
|9|3; Sildci a slaboil, 1916). Naproti tomu v knize povídek Ail hoc ! (|9|9)
je válka činitelem měnícím iluzívnost a falešnost lidskfch vztahťr na sku.
tečnou podobu. V povídce Dceruška Jairooa ie popiena pesimistická filo-
zofie láskou k prostému, nezkaženému Životu. Zejména v delšich povídkách
Experiment (|922)' Humoreska Q92{) a Psychologie bez duše (1928) se pro-
hlubuie psychologická charakteristika postav, objevuje se problém viny
a odpovědnosti, ďívější pesimismus se proměrluje v sloŽitější obraz vnitŤ-
ních dispozic a vnějšího tlaku. Také v kratších prozaickj'ch ritvarech Čapek
uplatnil své dokonalé znalosti praŽského uměleckého a vědeckého života,
záIibu v specifick}ich detailech rťrznj'ch oborťr lidské činnosti a snahu nalézt
pod všedním zevnějškem zvláštní a rrjliimečné povahy, ieŽ se stávají hrdiny
groteskních a ironickj'ch drarnat.

Několik Čapkovfch divadelních her, v nichž zpracoval motivy svfch
pirvodních prozaicklch prací, zirstalo pro malou dramatičnost bez větš|ho
v:íznamu pro vlvoj české jevištní tvorby.

Svatopluk čech
/1846- '1908/

Ve své době spo|ečensky nejpros!ulejší českf básník. Jeho t|terárni tvorba
vyjadŤovala vfmluvnfm básnickfm slovem nenap|něné ideály
národního obrození a zároveĎ věštby, obavy i naděje spiaté
se současnfmi spo|eěenskfmi otŤesy. čechova poezie pňedstavovata
vrchol uměleckého usilování ruchovské génerace.

Narodil se v Ostňedku u Benešova 2|. 2. |846. Otec, hospodáiskj'
správce, byl horlivjm zastáncem vlasteneckjlch a demokratickfch ideiÍ
r. 1848. Z jeho rist slfchď chlapec verše Kollárovy a Máchovy, v ieho
knihovně na|ézď svazky romantickj'ch básníkťr západoevropskfch i slovan-
skj'ch. Fantazii budoucího básníka rozněcovďa četba, silně na něho prlso-
bily i pÍírné zrakové a sluchové vjemy; první poetické pokusy jsou věno.
vány líčení rozbouŤenj'ch živttr. K trvallm doimťrm z dětství paďí též
idyla venkovské, většinou stiedočeské krajiny a laskavého prostŤeď domova,
dvou jistot, k nimŽ se Čech opětovně uchylovď.

Vystudoval v Litoměňicích a v Ptaze, stal se právnlm koncipientem ve
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TéměÍ všechny postavy procházejí procesem zevšedněnÍ' neboť autor ne-
ustále rozklád'ázdánt a inďviduální chtěnÍ na groteskní pitvomost šedivého
života. Konkrétnost a vynalézavost charakteristiky zbavuie román piílišné

iednostnrnnosti; v románě je iada originálnich typtr, které woii protiváhu
hlavním postavám (poďvínslcf strj'c Armin Frey, jeho poslední milenka'
primitivní Žofka,,,proletáÍ.. Vilém Nezmara aj.). V pestré fabuli se stÍidaií
rozvinutá vyprávění, drarraticky vyhrocené scény a obšímé epizody, d raz
je položen na vztahy plynoucí z nedorozuměni, z náhody nebo z fatální'
lidem ďouho skryté nutnosti. Román je dokladem Čapkova suverénníbo
vyprávěčsM, dokonalé nalosti prosďedí a oborťr' které s oblibou stšÍdá
(interiery boháčtr i chudákťr, umělecké scény i sponovní ábavy' hudba
i starožitnictví, peněŽnictví i vjtvamá kultura, prťrmyslnictví i hvěz-
dáiswí atd.).

V Turbině je ironicky pňedstavena vnitŤní nepevnost měšťanského světa;
v románě Jindrot'té (192l) Čapek hledal základní hodnoty, jež by mohly
alespoit částečně bjt korektiverrr pesimistického a deziluzívního obrazu.
Konflikty díla jsou sice opět založay na ,,rafinovanfcb riskocÍch osudu,
kterÍ si vždycky vymÝšlí nejzlotčilejší v!'směšek.., ale Jindra mladšÍ se
s těmito tiskoky vyrovnává volním gilim' d{rvěrou v život ,,všcnu na-
vzdory.. a vědomím, že i cizt viny je tieba odčinit mravně odpovědnÍm
vztahem k lidské společnosti. Proti ,,slepému a hluchému fátu.. je postaven
slepf člověk, kterf se musí zÍíci všeho, co miloval, své práce i milenkn
ale kterf jedná a odpouští a jtž t|m pÍestává bÍt tragikomickou postavou
nevyzpytatelného osudu. Román je rozčleněn na tÍi díly' z nicbJ, každÍ ie
sousďeděn na jeden základni konflikt: v prrmí části ie zobtazaa nesouro-
dost vztahu postav rozďlného sociálďho postavenÍ (bohaty otec a chudá
matka, Jindra starší se setká se synem až po letech ve čtvni pražské chudiny
Na Františku); druhá část rozvíji kontrast mezi tindrou mladším' kterf se
iiž setkď s válečnjm utrpením' a pražskou bobémskou společností, libujícl
si v intelektuálďch bonmotech, ironii a paradoxu; jádro tÍetí části tvoŤí
konflikt mezi synem, kterf se wacÍ z války osleplji a otcem' s nímž čeká
nevěsta Jindfy mladšího ďtě. Děj se sice odehrává na rťrznj'ch místech
(pobyt Jindry staršího v Anglii a Indii, zážitky syna na frontě) a zabbá
rozsáhlejšÍ časovj'risek, ale autor se snaží problematiku, jež bezprostčedně
nesouvisÍ s hlavnÍmi konflikty' soustiedit do hlavďho dějového pásma.
I když i v lindrech je čada odboček, pŤinesla autorova snaha o konfrontaci
osudovosti a lidské odpovědnosti větší kompoziční soustŤedění.

Mastní metodu tvťrrčí práce spolu s polenikou vttči kritickfm interpre-
tacím svého díla vylíčil Čapek v prÓze o y'niku románu Větnih (1923).

V dalších větších pracích Vilen Rozkoč (L923) a Řešany (1927) se obmě-
ĎujÍ motivy z piedcházeiících ČapkorrÍch prÓz (robustní a intelektuální
typ, smyslná žena a pasívní muž, napětí mezi otcem a synem ap.), ale
determinační pesimismus je piekonáván pčíliš efektní motivací, triviali-
zaci konfliktťr a ideologicklni konstnrkcemi.

Větší vjlznam neŽ poslední románová díla' trpící často stylovou roztěka.
ností a nedostatkem kompozičrrí kázně, mají Čapkovy povídky. I v nich je
patmÝ pieděl mezi ďly poválečrrÍmi a ďívější worbou. V povídkách psa-
nfch pied první světovou válkou jsou hnací silou náhody a paradory
osudu, autor se uchyluje k banálním děiilm' dynamizovanlm bizarními
konflikty' vybírá si s oblibou postavy krajďch po|oh (Z města i oboodu,
|9L3; Sildci a slaboši, 1916). Naproti tomu v knize povídek Ad hoc ! (|9l9)
ie válka činitelem měnícím iluzívnost a falešnost lidskfch vaahťr na sku-
tečnou podobu. V povídce Dceruška Jairwa je popčena pesimistická filo-
zofie láskou k prostému' nezkaženému životu. Zejména v delších povídkách
Experi,nent (|922), Humoreska G92D a Psychologie bez duše (1928) se pro.
hlubuje psychologická charakteristika postav, objevuje se problém viny
a odpovědnosti, ďívější pesimismus se proměrluie v složitější obraz vnitÍ-
nich dispozic a vněišího tlaku. Také v kratších prozaickj'ch ritvarech Čapek
uplatnil své dokonalé znalosti praŽského uměleckého a vědeckého života,
zálibu v specifickfch detailech rťrzn ch oborťr lidské činnosti a snahunalézt
pod všedním zevnějškem zvláštní a vjjimečné povahy, jeŽ se stávají hrdiny
groteskních a ironickjlch dramat.

Několik Čapkovfch divadelních her, v nichŽ zpracoval motivy svfch
pirvodních prozaickj'ch prací, zťrstalo pro malou dramatičnost bez většlho
v:Íznamu pro vfvoj české jevištnl tvorby.

Svatopluk Čech
/1846- '1908/

Ve své době spo|ečensky neiprostulejší českf básník. Jeho titerárni tvorba
vyjadŤovala vfmluvnfm básnickfm s|ovem nenap|něné ideály
národního obrození a zároveř věštby, obavy i naděje spiaté
se současnfmi spo|ečenskfmi otŤesy. čechova poezie pŤedstavovala
vrchol uměleckého usitování ruchovské generace.

Narodil se v Ostčedku u Benešova 2|. 2. 1846. otec, hospodáisk!'
správce, byl horlivfm zastáncem vlasteneckfch a demokratickÝch ideií
r. 1848. Z jeho rist slfchď chlapec verše Kollárovy a Máchovy, v jeho
knihovně na|éza7 svazky romantickj'ch básníkťr západoevropskj'ch i slovan-
sk!'ch. Fantazii budoucího básníka rozněcovala četba, silně na něho pťrso-
bily i pňímé zrakové a sluchové vjemy; první poetické pokusy jsou věno-
vány líčent rozbouŤenj'ch živlťr. K trvaljm dojmtrm z dětství patií též
idyla venkovské' většinou stťedočeské krajiny a laskavého prostňeďiomova,
dvou jistot, k nimŽ se Čech opětovně uchyloval.

Vystudoval v LitoměŤicích a v Praze, stal se právnÍm koncipieutem ve




