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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
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Slaném a v Praze, nakonec se věnoval vflu&tě literatuie. teště za studiÍ
krátce pťrsobil v redakci politického deníku (Pokrok), kde se zblízka sez\ra-
moval s aktuálními událos'-i, jako byly napŤ. boje PaiÍžské komuny na
počátku 70. let. Existenčně se zaiistil vydáváním beletristického měsíčnÍku
Koěty (v l. 1879-99)' ve kterém pravidelně publikoval své práce básnické
i prozaické. Podnikl několik cest' z nichž nejdťtležitěiší pro jeho tvorbu
byla cesta k Černému mofi a na Kavkaz, do Chorvatska a do Dánska. Žil
pŤevážně v Praze, kde také 23.2. 1908 zemŤel.

Do prvnl |,anhy, Btisní (1874), shrnul Čech všechny své vj'znamnější rané
práce. Veďe jednotlivostí pojatfch ještě v duchu lidové písně a bďady
isou zde roarrěrnější lyrickoepické básně, ve kterjch se hlásÍ ke slovu -
většinou v podobě fantastickj'ch snor".i'ch vidi. - soudobé ptoblémy ná-
rorln| a obecně lidské. V Husitotli na Baltu (neiv.Íraznější básni alnanachu
Ruch z r. 1868) navozuie myšlenku někdejšÍ velikosti českého nfuoda
a zároveů vÝčitku neuspokoiivé pŤítomnosti neiprve barvitá a zrnrkově na-
léhavá piedstava valícího se husitského vojska, potom pňízračnf obraz
mrtvého hejtmana, opieného o skalní stěnu rrad běsnícím moiem. Téma
rozpoutanfch pčírodních Živlťr, s nimiž se vybíjí energie lidskfch vášnÍ
a sociálďch rozporťr, se ozve v ,,moťské faÍftazii,, Bouže i v historizujících
narážkách Sn.tl. Y Andělu je na pozadí biblické Geneze rozvedeno roman-
tické téma vzporrÍy anděla proti bohu.

. RovněŽ v první velké a pro celé dďší Čechovo dílo pťíznačrré poémě
Ailanité (pťrvodně v Lumíru 1873) neide ani tak o epické podání historické
uďálosti, vyhubení chiliastické setty Žižkovym voiskem, jako spíše o cel-
kovou vzrušenou atmosféru, v níž ustavičně docházi k sďetání názor{t
zcela současnfch. Scény ze života adamitir, oddávajících se ve volné pÍí-
rodě opoiení smyslir a pudťr, vÝjevy bitevní, viava těl' vlstňední gestace
postav a syté' kontrastnÍ osvětlení kaŽdého detailu - to vše strhuje pozor-
nost více než chud!'pňíběh a schematické charaktery. V tomto bizamím
prosďedí se odehrávají Íečnické zápasy protichťldnÝ stran. Vťrdce MojŽíš
horlí proti náboženské pťísnosti táborit{r, proti uznávan1m zákoniun lid-
slclm i božím, ve prospěcb sebevědomého a radostného pozemšťanswí.
Mluvčím ideálďch hodnot - proti požitkáiswí adamitir i proti duslednému
skepticismu Henochovu - se stává Adam, sám ovšem zrnítanf neirŮznějšimi
pochybnos ni. Anarchichf chaos pocitťr a činťr pieklenuje sotva naznačené
autorovo pÍesvědčeď o ceně sebeobětavé lásky wáií v wái celkové ka-
tastrofě.

V názorovém včeď, v kypivosti pťedstav i slovního a veršového vytaan
(o jehož podobě spolurozhodovalo téŽ vědomé risilí o replezentativní poe-
tickou formu, hodnou piedsevzatfch ideáltr) se pŤímo projevilo Čechovo
básnické tušení neklidu doby, otiesu jejích zdánliqi'ch jistot. V tomto
směru pokračovaly ďegorické poémy Eoropa (č. 1878) a Sl&lie (č. 1882);
básnické zpodobení soudobj'ch společenskfch konfliknt tu stále paffněii
směfuje k z|ednodušujícímu ideovému schématu. Loď Evropa odváŽející

politické psance (vlastně uvězněné paŤÍŽské komunardy) odolává rozboďe-
nému moŤi, je však nakonec zničena povstalci, kteňí se mezi sebou znesváiÍ.
Autor zčejnrě suanÍ humanismu Gastonovu proti násilnému a na nic se
neohlÍŽejícímu revolucionáistvi Rolandovu' i když dá v polyfonii hlasťr
(opět 'lnícenfch proslovťr celé ňady postav) ploě zaznít obŽďobě současné
společnosti i oslavě vzpoury. V nerušenou harmonii vnistí naopak včeni
na loď Slávii. DocházÍ na nl pčedevším ke smíčeď Slovanir, jemuž je pii-
souzen rozhoduiicí vÍznarn ve všech ostatních sporech. Idealizující opti-
mismus autorirv zde pÍevážil v celkové koncepci i v jednotlivostech bás-
nického podání' v němž neriměraě sílí plytká frázovitost a vnějšková
zdobnost.

ozdobnjm slohem, rozměrnějším (většinou'trocheiskÍm) veršem, v němž
se uplatůuie bohatá proměnlivost větnfch konstrukcí, v'. znamov!'ch a zrru-
kovfch efektťr iečnického nebo mďebného podánÍ, jsou psány také Čechovy
velké historické eposy. V pŤíběhu Vdclaoa z Michaloaic (č. 1880), syna
jednoho z popravenj'ch českfch pánťr' kterf ie jezuity vychováván v nevě-
domosti o svém p{rvodu, pozná však pravdu a vzboďí se za cenu Života
proti nesnesitelnému ridělu, strhuje nás ještě nejednou proud vjmluvnosti
vyprávěče či hrdintr, kresba prosďedí a doby, nehledě na dramatičnost
samotného konfliktu. BaroknÍ pietížení jednotlivfch popistr a čečí' slovnÍho
roucha, z'a iebož bohatstvím se vytÍácí pčedstava a věc, o kterou jde, je
však uŽ i zde značaé. Popisné prvkn navájem se tísnící poetismy a ustálená
klišé oslabují též ričinek vlpravného eposu Dagmar (č. 1883:84), v němž je
do pestrj'ch sďedovělcfch kulis zasazen zidealizovanj'zjev Piemyslovy dcery,
české královny na dánském trfině, zosobněné lásky k Slovantrm, k prostému
liduakčIověkuvťrbec.

Motivy z české historie zpracovávď Čech také v drobnějších epickÝch
formách, napčíklad v rapsÓďi Žlzpa (t. 1879) nebo v romanci Na Bezdězi
(č. 1883). Podobně vytrvale se wacel k myšlence slovanské vzájemnosti
a pomoci, zaktualizované v té době ruskjm tažením na Balkán, napi.
v mpsoďckém Handždru (č. 1876) av Zimní noci (č. 1879). Bohaté pŤírodní
dojmy z cesty na Kavkaz oživily romantickj' pčíběh z doby posledních
bojťr Rustr s Čerkesy v byronské veršované povídce Čer;kes (č. 1875).

PiÍliv konkrétněiší ŽivotnÍ zkušenosti poznamenal celou ňadu Čechovjch
veršovanfch idyl. Platí to pÍedevšÍm o cyklu Ve stínu lib, G. 1879), v němž
autor propirjčil své virtrrÓzrrí umění slova vyprávění venkovantr; nad jejich
dojímavjmi nebo risměvnÝmi pčíběhy se klene duha básďkovj'ch vzpo-
mínek na rodnf kraj. Y Lešetínskéttt kndfi (1883 konfiskováno, potom až
1899) zasďruje do klidrrého života venkova bouilivf rtrst prťrmyslového
podnikáď, jež zďe vyhrocuje národrrí i sociální konflikty. Události vrcholí
živelnou revoltou továrďho dělnictva a smrtí starého kováie, kterj'se ne-
tistupně brání proti rozpínavosti cizozemce. S tragickj'm, pateticky poda-
nÍm děiem se proplétá ggtlti'rrgÍr1ální pŤíběh lásky se šťastnjm koncem,
vyprávěnf v písřové formě; ta jenom uwrďIa popularitu této Čechovy
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Slaném a v Praze, nakonec se věnoval vflufuě literatuie. Jďtě za studií
krátce pŮsobil v redakci politického deníku (Pokrok)' kde se zblízka sezna.
moval s aktuálními u'dálostmi, jako byly napč. boie PaŤížské komuny na
počátku 70. let. Bxistenč:ně se zajistil vydáváním beletristického měsíčníku
Ku)ěty (v l. 1879-99)' ve kterém pravidelně publikoval své práce básnické
i prozaické. Podnikl několik cest' z nicM neidťtleátěiší pro jeho tvorbu
byla cesta k Čemému moňi a na Kavkaz, do Chorvatska a do Dánska. Žil
pÍevážně v Ptaze, kde také 23.2. |908 zeniel.

Do první kanhy,Bávl| (1874)' shrnul Čech všechny své qfznamnější rané
práce. Veďe jednotlivosd pojatfch ještě v duchu lidové písně a bďady
isou zde rozurěrněiší lyrickoepické básně, ve kterfch se hlásÍ ke slovu -
většinou v podobě faotastickfch snov!,ch vidin - soudobé problémy ná-
Íqdní g obecně lidské. V Husitolli na Baltu (neivÍrazněiší básni almanachu
Ruch z r. 1868) navozuie myšlenku někdeiší velikosti českého národa
a zároveů ví'čitku neuspokojivé pŤítomnosti neiprve barvitá a zvukově na-
léhavá pÍedstava valícího se husitského vojska, potom pťízračnj' obraz
mrwého heitmana' opŤeného o skalní stěnu nad běsnícím močem. Téma
rozpoutanfch pŤÍrodních živlťr, s nigriž se vybíjí energie lidskfch vášnl
a sociálních rozporťr, se ozve v ',močské fantazii.. BouŤe i v historizuiících
narážkách SzrŽ. V Andělu je na pozadí biblické Geneze rozvedeno rouun-
tické téma vzporrry anděla proti bohu.

. Rovněž v první velké a pro celé dďší Čechovo dílo piíznaěné poémě
Aill,|tité (ptrvodně v Lumíru 1873) neide ani tak o epické podání historické
události, vyhubení chiliastické setty Žizkovlm vojskem, iako spíše o cel-
kovou vzrušenou atmosféru, v n7ž ustavičně dochází k stčetání názorÍr
zcela současnfch. Scény ze života adamitir' oddávajících se ve volné píí-
rodě opojení smyslťr a pudťr, ví'ievy bitevní, viava těl, vfstiední gestace
postav a syté' kontlastní osvětlení každého detailu - to vše strhuie pozor-
nost vlce neŽ chud!'pŤíběh a scbematické charaktery. V tomto bizarnim
prostŤedí se odehrávají Íečnické zápasy protichtrdnfch suan. Vťrdce MojžÍš
horlí proti náboženské pťísnosti táboritÍt' proti uaávanj'm ákonúm lid-
skÍm i božím, ve prospěch sebevědomého a radostného pozemšťanswí.
Mluvčím ideálních hodnot - proti požitkáčswí adamitťr i proti dŮslednému
skepticismu Henochovu - se stává Adam' sám ovšem zrnítanf nejr&znějšími
pochybnostmi. Anarchichf chaos pocitťr a činťr pieklenuje sotva naznačené
autorovo pčesvědčení o ceně sebeobětavé lásky wáií v wái celkové ka-
tasuofě.

V názorovém vieď, v kypivosti piedstav i slovního a veršového vyazu
(o iehož podobě spolurozhodovalo též vědomé risilí o reprezentatiwÍ poe-
tickou formu, hodnou pňedsevzatj'ch ideáltr) se pÍímo proievilo Čechovo
básnické tušení neHidu doby, otŤesu ieiích zdánlivÍch jistot. V tomto
směru pokračovaly alegorické poémy Evropa (č. 1878) a Sl&lie (č. 1882);
básnické zpodobeď soudobj'ch společenslcfcb konfliktu tu stále patrněii
směfuie k zÍednodušujícímu ideovému schématu. Loď Evropa odvážející

politické psaltce (vlasmě uvězněné paŤlžské komunardy) odolává rozboďc.
nénu moii, je však nakonec zničena povstďci, ktečí se mezi sebou znesváčí.
Autor zŤejmě straní bumarrismu Gastonovu proti násilnému a na nic se
neohlížejícÍmu revolucionáiství Rolandovu, i když dá v polyfonii hlasú
(opět zanÍcenj'ch proslovir celé iady postav) plně zaznít obžalobě současné
společnosti i oslavě vzpoury. V nerušenou harmonii vytistí naopak viení
na loď Slávii. Docház| na nl pňedevším ke smíčení Slovanri, jemuž ie pii.
souzerr roáodující vjznam ve všech ostatních sporech. Idealizujíci opti.
mismus autor v zde pÍeváži| v celkové koncepci i v jednotlivostech bás-
nického podání, v němž neriměrně sÍtí plytká frázovitost a vnějšková
zdobnost.

ozdobnjn slohem' rozměrněišíro (většinou'uocheiskÍm) veršem, v němž
se uplatůuje bohatá proměnlivost větnfch konstrukcí, vj'znamovj'ch a zrru-
kovfch efektu čečnického nebo malebného podání, jsou psány také Čechovy
velké historické eposy. V piíběhu Václatla z Michatwic (č. 1880), syna
jednoho z popravenj,ch českfch pánťr' kterjl je jezuity vychováván v nevě-
domosti o svém prlvodu, pozná však pravdu a vzboďí se za cenu života
ploti nesnesitelnému ridělu' strhuje nás ieště nejednou proud vjmluvnosti
vyprávěče či bÍdin ' kresba prostŤeď a dobn nehledě na dramatičnost
samotného konfliktu. Barokď pŤetížeď jednotlivÝch popisťr a čeď, slovního
roucha, za jehož bohatstvÍm se vytrácí pÍedstava a věc, o kterou ide, ie
však už i zde zna&té. Popisné prvky, navzájem se tísnící poetismy a ustálená
klišé oslabuií též ričinek vjpravného eposu Dagmar (č. 1883-84), v němž ie
do pestrj'ch sďedovělcfch kulis zasazen zidealiznvan! zjan PŤemyslovy dcery,
české královny na dánském trťrně, zosobněné lásky k Slovantrm, k prostému
liduakčlověkuvťrbec.

Motivy z české historie zpracovával Čech také v drobnějších epiďfch
formách, napňíklad v rapsÓďi Žižka (č. 1879) nebo v romanci Na Bezdězi
(č. 1883). Podobně vytrvďe se wacel k myšlence slovanské vzájemnosti
a pomoci, zaktualizované v té době ruskfm taženim na Balkán, napÍ.
v rapsodickém Handždru (č. 1876) a v Zitmí noci (č. 1879). Bohaté pŤlrodní
doimy z cesty na Kavkaz oŽivily romantickf pčíběh z doby posledních
bojŮ Rustr s Čerkesy v byronské veršované povídce Čer;hes (č. |875).

Pčfliv konkrétnější životní zkušenosti poznamenal celou čadu Čechovfch
veršovanj'ch idyl. Platí to pčedevším o cyklu Ve stinu típJ,G, 1879), v němž
autor propťrjčil své virnrÓzrrí uměď slova vyprávění venkovanťr; nad jeiich
dojímavjmi nebo risměvnfmi pňíběhy se klene duha básníkoq|'ch vzpo-
mínek na rodnf krai. Y Lešetínskén hndŤi (1883 konfiskováno, potom až
1899) zasďruje do klidného života venkova boučlivf rťrst prťrmyslového
podnikáď' jež zde vyhrocuje národrrí i sociální konflikty. Události vrcholí
živelnou revoltou továmího dělnictva a smrtí starého kováie, kterj'se ne-
tistupně brání proti rozpÍnavosti cizozwtce. S tragickjxn, pateticky poda-
nÝm děiem se proplétá sentimentální piíběh lásky se šťastnjm koncem,
vyprávěnf v písůové formě; ta jenom utvrďla popularitu této Čechovy
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skladby. S daleko menším ohlasem by| ptiiat Zpěonlk Jana Buriana (č. 1887)
- s dosti vflučnjm konflikterrr lásky demokraticky uvědomělého rolďka
k dcefi odnárodněného šlechtice _ a Vtictao Žfusa (č. 1889-91)' napsanf
časoměmjmi hexametry, v němž je venkovská idyla, jen nepatrně rozr'lněná
epizodou nešťastné studentské lásky' opět pozadírn pro ďskuse o dobovfch
otázkách. K nirn se druŽí rozepie studentťr o znepokojidch problémech
sociálních, vpadajících do poklidu vánoční a rodinné iďy|y Sníh (č. 1894).
Naposledy se Čech obrátil k venkovskému prostiedí v Sekdčlch (č. l9o3).
SďÍdá v ďch mnohornluvné rivahy nad bouií, ohlašujicÍ se v pŤÍrodě a ve
společnosti' s oproštěnjm písrlovjm vltazem, jlmž majI co neipiirozeněii
promluvit pocity a myšlenky sekáč{r, sociálně utištěnj'ch zemědělskfch
dělnÍkťl. Básník si mimo jiné pčipouští pochybnosti nad svou službou
kráse, zam1i'šlí se nad tím, zda jeho ideátní vzněty a zdobnj'proiev neisou
pčíliš vzdáleny životu těch, ieiichŽ práva se rozhoď hájit.

Ideje národní a sociální svobody prostupují takika zcela Čechovu lyriku.
Čechovy básně zasahovaly do politick$ch bojťr 80. a 90. let a stávaly se
piímo jejich vfzbrojí. Pňi své povšechnosti mohly ovšem posloužit ruznÝm
stranám, mohly pťrsobit _ v situaci nfuoda vnitčně již rozrhzněného - iako
opravdovj' podnět a také jako pouhá fráze. Y Jitfních pisních (|887) pouŽívá
autor rrlznj'ch forem vzrušené deklamace, aby probouzel vlastenecké nad-
šení, burcoval z otupělosti, volal k jednotě. Teprve v Noolchpísníc} (1888)
získává myšlenka vlastenecká, slovanská a humanitní svtrj protějšekv duněnÍ
',podzemďho hlasu.., sociální revoluce. Její vidina i obraz,,hrdiny budouc-
nosti.., dělníka, jsou podobně abstraktní |ako Čechovy piedstavy o svobodě
národa a lidstva. V pozdějších Modlitb ch k Nezndmenu (1896), shmujících
básníkovy rivahy filozofické a náboŽenské, a ještě v posledním reflexívním
cyklu Do světa širého (č. 1908) ptovázi neustále Čechovy sympatie k so-
ciálrrě utlačenjm' k jeiich spraveďivému boji pŤesvědčení kčeséana a hu-
manisty o konečném vítězství lásky nad krvavj'm násilím. Podobnj'mi mo-
tivy, piímo téŽ revolučními událostmi v Rusku r. 1905, ie dotčeno Čechovo
slavjanofilství v literárních a historickj'ch reminiscencích veršované Stepi
(č. 1908, nedokončeno). _ Zvláštní místo v Čechově politické poezii pťísluší
Pisnlm otroka (|895), které zapťrsobily svou obecně srozumitelnou, ač právě
jen všeobecnou symbolikou v radikalizujícím se národním i v rozvíjeiícim
se dělnickém hnutí. Oba zňetele, národnostnÍ i sociální, srťrstají zde v mlhav!,
sice, ale sugestivní jedrrotn1i' obraz,vevfraz hoikého sebeuvědomění i hněv-
ného odhoďání' vloŽen;!' do rist alegorického pěvce otroktr. Sbírka, for-
málně opět mnohotvárná a virtuÓnrí, svědčí spíše o zaujetí a dojetí svého
autora než o určitosti jeho vidění. Avšak právě takto, pčedevším svfm
patosem, pťrsobila Čechova politická lyrika virbec.

V jisté protiváze k patetickj'm polohám se uplatĎují ironické a humorné
momenty Čechova básnického i prozaického ďla. Ve veršovanÍ'ch báchor-
kách z 80. let jsou vtipně a s hfiivou fantazi|zesměšllovány nemoci sou-
dobého večejného života, avšak ironickf odlesk v nich dopadá i na vlastní

idealismus básníkťrv; parodicky vyznlvá neiednou téŽ jeho umění slova
(Petrklíče; Hanuman; Šotek; Kratochoilnti historie o ptáku Velikdnu Ve|i-
kdnoviči). Alegorická Pravda (č. 1885) vyniká ditsledně skeptick;im pohle-
dem na kupčení se vznešenj'mi ideály v novodobé společnosti a politice.

V prÓze vytvoŤil Čecb satirickj'typ pražského měšéana současné doby,
Matěje Broučka. Nejprve je pŤízemním a zp ízemlujícím protějškem éte-
rickj'ch měsíčanťr a jejich neživotného estétství, v němŽ poznáváme kari-
katuru nade vše povj,šeného kultu umění. Spolu s tím paroduje Čech
v nevšední mluvě měsíčanťr vlastní básnickou ieč, opisnou a plnou poe-
tismi (Prao! a!,let plna Broučka do Měsíce, 1888). Kritičtěji dopadá pro
pana Broučka jeho komické setkání s praŽany a tábority doby Žižkovy,
pii kterém vynikne malost husitského potomka (Nn epochdlni v let pana
Broučka, tentokrdte do XV. stoleti' 1889). Cyklus ,,broučkiád.. pokračoval
ještě v dalších Čechovfch pracich. Ostatní obsáhlá prozaická tvofba Če-
chova byla často jen piíležitosmou vjplní zábavnjlch časopiseckfch rubrik
(Poaí,dky, arabesky a hunoresky I-Iv, 1878-83) nebo záznatnem pestrj'ch
dojmťr z cest (Kresá, z cest' L884' Upomínky z Vllchodu,1885). Pro poznání
básníkovy osobnosti a díla maji zvláštní vfznam prÓzy vzpomínkové,
hlavně Druhjl koět (1899), oŽivující dobu a prostíeď Čechov!'ch student-
sk1fch let, a některé črty charakterizačrrí. Novela Jestidb hontra Hrdlička
(č. 1876) podává v konfliktu ostče vykreslenfch postav (slabošského pan-
ského správce, kterj' se stává obětí bezohledného lichváŤe) víc než jen
sociální dokument doby. NaráŽejí zde na sebe a navzájem se obŽďovávaií
dva světy, trpnjl a snoq svět Hrďičkťrv' neschopnjl reálného života,
a dravj', věcnj' svět JestÍábriv, hluchf k lidskosti. Rozpor mezi snem
a realitou se vrací v mnoha Čechovfch větších ptozách, rozmělněn často
v konvenční .romantické fabulaci a schematizaci postav (oblaha; Mezi
knihami a li&ni; Posleilni, jaro; Hotsor listi aj,, sem patií téŽ pokusy o román
Kandidcit nestnrtelnosti, č. 1879, aIkaros, č. 1885).

František Ladislav čelakovskf
/1799-1852/

obrozenskf básník, učenec, pňekladatel a kritik' ved|e J. Kollára
první ve|kf uměleckf zjev novodobé české |iteratury.
Na jeií vfvoj zap sobil zejména svfmi ohlasy, poezií podnícenou
vzorem ruskfch a českfch písní' která u nás zahájila tradici
tvŮrčího využívání ideovfch a estetickfch hodnot lidové slovesnostl.

Narodil se 7. 3. 1799 ve Suakonicích jako syn tesďe. Za gymrrazijních
studií v Českfch Buděiovicích a v Písku se v něm probudil zájem o lite-
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skladby. S daleko menším ohlasem by| piijat Zpěz:nlk Jana Buriana (č. L887,)
- s dosti yÍlučnÍm konfliktem lásky demokraticky uvědomělého rolrrÍka
k dceÍi odnárodrrěného šlechtice _ a Vticlatl Žiosa (č. l889-9l)' napsanf
časoměrnlmi hexametry, v němŽ je venkovská idyla' jen nepatrně rozr'lněná
epizodou nešťastné studentské lásky' opět pozadím pro diskuse o dobovj'ch
otázkách. K nim se druží rozepče studentťr o znepokojiv!'ch problémech
sociálrrích, vpadajících do poklidu vánoční a rodinné idy|y Snih (č. 1894).
Naposledy se Čech obrátit k venkovskému plostiedí v Sektičlch (č. l9o3).
Sďídá v nich mnohomluvné rivahy nad bouÍi, ohlašujicí se v piírodě a ve
společnosti' s oproštěnj'm písůovlm vfrazem, iLnž mail co nejpiirozeněji
promluvit pocity a myšlenky sekáčrl, sociálně utištěnj,ch zemědělskfch
dělníkťl. Básník si mimo jiné pŤipouští pochybnosti nad svou sluŽbou
kráse, zamj,šlí se nad tím, zda jeho ideální vzněty a zdobnj' projev nejsou
pťíliš vzdáleny životu těch' jejichž práva se rozhodl hájit.

Ideje národní a sociální svobody prostupují takŤka zcela Čechovu lyriku.
Čechovy básně zasahovaly do politickfch bojťr 80. a 90. let a stávaly se
pŤímo jejich vfzbtoji. Pii své povšechnosti mohly ovšem posloužit ruznjrrr
stranám, mohly pirsobit _ v situaci národa vnitině již rozrtv-něného - jako
opravdovj'podnět a také jako pouhá fráze. Y JitŤnich písnieh (1887) používá
autor rťrzn ch forem vzrušené deklamace, aby probouzel vlastenecké nad-
šení, burcoval z otupělosti, volal k iednotě. Teprve v Noollch pisních (L888)
získává myšlenka vlastenecká, slovanská a humanitní svťri protěišekv dunění
''podzemního hlasu.., sociální revoluce. }ejí viďna i obraz ,'hrdiny budouc-
nosti.., dělníka, jsou podobně abstrakmí jako Čechovy piedstavy o svobodě
nfuoda a lidstva. V pozdějších Modlitbdch k Neznámhnu (1896), shrnujících
básníkovy rivahy filozofické a náboŽenské, a ieště v posledním reflexívním
cyklu Do szsěta širého (č. 1908) ptovázi neustále Čechovy sympatie k so-
ciálně utlačenj'm' k jejich spraveďivému boji pŤesvědčení kťeséana a hu-
manisty o konečném vítězství lásky nad krvav1fm násilím. Podobnj'mi mo-
tivy, piímo též revolučními událostrni v Rusku r. 1905, je dotčeno Čechovo
slavjanofilství v literárních a historickj'ch reminiscencích veršované Stepi
(č. 1908' nedokončeno). - Zvláštní rrísto v Čechově politické poezii piísluší
Písním otroka (L895), které zapťrsobily svou obecně srozumitelnou, ač právě
jen všeobecnou symbolikou v radikalizujícím se národnÍm i v rozvijejícím
se dělnickém hnutí. oba zňetele, národnostní i sociální, srťrstají zde v mlhavj,
sice, ale sugestivní jednotnj'obraz,vevfraz hoikého sebeuvědomění i hněv-
ného odhodlání, vloŽenj'do rist alegorického pěvce otrokťr. Sbírka, for-
málně opět mnohotvárná a virtuÓzní, svědčí spíše o zauietí a dojetí svého
autora neŽ o určitosti jeho vidění. Avšak právě takto, pňedevším svjm
patosem, pťrsobila Čechova politická tyrika vťrbec.

V jisté pfotiváze k patetick1|'m poloMm se uplatĎují ironické a humomé
momenty Čechova básnického i prozaického díla. Ve veršovanÍ,ch báchor-
kách z 80. let jsou vtipně a s hfňivou fantazi|zesměšřovrány nemoci sou-
dobého veŤeiného života, avšak ironick odlesk v nich dopadá i na vlastní

idealismus básníktrv; paroďcky vyzn|vá nejednou též jeho umění slova
(Petrklíče; Hanuman; Šotek; Kratochoilnd historie o ptdku Vetiktinu Yeli.
ktinozliči). Alegorická Pravda (č. 1885) vyniká dťrsledně skeptickjm pohle-
dem na kupčení se vznešen1mi ideály v novodobé společnosti a politice.

Y ptÓze vy"tvoŤil Čech satirickf typ praŽského měšťana současné doby,
Matěje Broučka. Nejprve ie pŤízemntm a zpíízemůujícím protějškem éte-
ricklch měsíčanťr a jeiich neŽivotného estétství' v němž poznáváme kari-
katuru nade vše povj'šeného kultu umění. Spolu s tím paroduje Čech
v nevšední mluvě měsíčanťr vlastní básnickou ňeč, opisnou a plnou poe-
tismít (Prao! olllet pana Brouěka do Měsice, 1888). Kdtičtěji dopadá pro
pana Broučka ieho komické setkání s pražany a tábority doby Žižkovy,
pii kterém vynikne malost husitského potomka (Nn epochálni oltlet pana
Brouěka, tentokrdte do XV. století, |889), Cyklus ,,broučkiád.. pokračoval
ještě v dalších Čechovjlch pracích. Ostatní obsáhtá prozaická tvorba Če-
chova byla často jen piíležitostnou vjplní zábavnfch časopiseckfch rubrik
(Poaídky, arabesky a hu,moreskg I-IV, 1878-83) nebo záz'namem pestrÍ'ch
dojmfr z cest (KresÓ, z cest, L884i Upominky z Vllchodu' 1885). Pro poznáni
básníkovy osobnosti a ďla mají zvláštní vfznam, prÓzy vzpomínkové,
hlavně Druhll k.lět (1899), oživující dobu a prostčedí Čechovfch student-
sk:ich let, a některé črty charakterizační. Novela Jestťdb kontra Hrdl:ičha
(č. 1876) podává v konfliktu ostňe vykreslen!'ch postav (slabošského pan-
ského správce, kter' se stává obětí bezohledného lichváňe) víc než jen
sociálrrí dokument doby. NaráŽeji zde na sebe a navzájem se obŽďovávaií
dva světy, trpn; a snovj' svět Hrďičktrv, neschopn$ reálného života,
a dravj,, věcn:i' svét JestÍábtrv, hluchf k lidskosti. Rozpor mezi snem
a realitou se vrací v mnoha Čechovj,ch větších ptÓzácb' rozmělněn často
v konvenčni romantické fabulaci a schematizaci postav (oblaka; Mezi
knihami a lidrni ; Posledni jaro ; Hazlor listi a1., sem patŤí téŽ pokusy o román
Kandiddt nevnrtelnost,i, č. 1879' alkaros, č. 1885).

František Ladislav čelakovskf
/ !799-1852/

obrozenskf básník' učenec, pŤekladate| a kritik' vedle |. Kollára
první velkf uměleckf zjev novodobé české literatury.
Na její vfvoj zapúsobil zejména svfmi ohlasy, poezií podnícenou
Yzorem ruskfch a ěeskfch písní' která u nás zaháji|a tradici
tvrirěího využívání ideovfch a estetickfch hodnot lidové s|ovesnostl.

Narodil se 7 . 3. 1799 ve Strakonicích jako syn tesaÍe. Za gymnazijních
studii v Českfch Budějovicích a v Písku se v něm probudil zájem o lite-




