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v Tomanově poezil. Změni|a se piedevším tematika jeho tvorby. Ve sbír-
kách Verše rodinné a jiné (L9l8) a Hlas ticha (1923) Toman sleduje, jak se
válka a společenské piewaťy promítají do osudťr plost''ch lidí; z hlediska
těchto lidí hodnotí vfznačné historické osobnosti (tak zejména v básni
Lenin,kde vděčnost mužikťr, iimž se dostalo pťrdy, ie dostatečnou náhradou
za nutné oběti revoluce) i svou vlastní minqtggf, jejíž revoltu až jednostran-
ně kritizujeiakovybočenízkolektivníhoživotníhonázoru.Poddojmernnárod-
ní jednoty a dobodch iluzí píše Toman i ňadu oslavn1fch pŤiležitostnfch
básní' kde krutost vále&rfch let ie jen 2dánliy! pieklenuta moráInÍ vj,zvou
a národním optimismem; tyto veÍše však nikdy nevydal knižně. čo do
vfznamu je daleko pčekonávají básně, v nicM se i nadále ozfvá napětí mezi
trváním a revoltou; jako ve Slunečních hodinách i zde a zejména v knížce
Měsíce (l9l8) je Tomanovi vfchoďskem m tus o ,,zemi.., která je posta-
vena jako podstata skutečnosti proti ''karnevalu vtažd.., odehrávaj1címu
se na j.ejím povrchu. Z hlubin země p{rsobí taiemné síln iež směfují k ucho-
vání životních hodnot, ale zároveĎ i piipravuií proměnn vzrťrst novj'ch
sociálních ritvarťr a životních fotem, nejistou a slibnou budoucnost. MÍtus
země umožnil Tomanovi spojit tyto piístiby s odvěkfmi a ve své trvjosti
symbolickfoi reáliemi venkovského života, gesty rolníkovy práce, kon-
stantami urody a setby. obdobnou zmytizovanou ďalektiku odtoyoa si pat
Toman i v pozdějšÍch letech v pohledu na revoltuiÍcí ástupy dělnické:
i v sogiálnín zápase spaďuje projev trvalého hlubinného kvasu, i"'', stále
znovuzačínán a nikdy neukončen, je nezbytnfm zdrojem změny a obnovy.

Piedstava života a času, vracejícího se ve velkfch kruzích, a ičece věčně
kupŤedu spějícího, se stala vfchoďsken titulu i obsahu poslední Tomano-
vy sblrky Stoletll k4lenddž (1926). Napětí domova a tulácwí tu znovu
vystupuie nezabaleně do popieď. Velkou smyslovou intenzitou, vf:.lrra-
movou pčesností a meloďčností vyniká zeiména novj' cyklus tuláckfch
veršŮ, inspirovqnfch cestou do jižní Fnncie. d y 1g4inni ioezii i u ''eio-
lika sociálních básních plně zaznívá starf Tomanírv nonkoďormismus,
vědomé sepětÍ s rodern chudfch a vyděděnfc"h.

Tomanova válečná a poválečná poezie podobně jako diíve staví na kon-
tÍastech pojmenwání, ale pňevabu tu má sjednocující kompozice celku.
Toman vnrává'tÍaďčoích symbolrl a symbolickfch postav,-zakowenfch
v kulturním povědomÍ, uváď narážky na lidové popěvkn chorátn modťtty
apod. Sněfuie tak k demokratizaci básďckÍch }o'.*, ttere 

-sl 
zároveĎ

ucbovávaiÍ vysokou obsahost g rrmlteckgrr obiermost.

Karel T ma
/L843-19]-7 /

Noviná}, polltik mladočeské strany' sktadate! sentlmentá|nÍch
potttickfch písní, autor populárních humorcsek.

Naroďl se v Praze 6. g. |843. Gymnázium studoval v Rychnově nad

KněŽnou, v Hradci Králové a v Písku; stuďe na polytech.ice v Praze

nedokončil. v l. 1862-1917 byl členerr redakce Národních listťr' kam po

&vrt století psď rivodníky. Jako novináÍ byl několikrát vyšetiován a

v 60. letech 19 měsícÍr vězněn (v té době pňekládal PetÓfiho básně' které

vydal r. 1871). Horlivě se častnil politickfch boiťr proti staročech{rm'

byl to obramf ňečník a pťÍtel a oslavovatď politického vúdce mladočechú

Jutia cregra. v l. 1883-93 byl poslancem. ZemÍel v Praze 9, 5. |9l7.- 
Tťrmová tterární práce byla většinou spjata s žurnalistikou. Psal poíedná-

ní o osvobozeneckfch bojích (Belgie, Itsko, americká revoluce), články

a knihy o osobnostech světové politiky a dějin (!íashingÍon' GaÍibaldi'

NLazzni);iadu iich sbrnut do spisu Dějimé charuhtery (1881). Velrď roz-

šíieny byly některé ieho sentimentální vlastenecké a politické písné (Hra*ice

ozptáta-ta,f, ila bželu Rlna aj.). Zpracovď monografii Karel Hctiíčeh Bo-

roiskjl (|883). v n{t užil k ávotopisnjrn pasážím i některÍch dotud nezná-

mÝch rukopisnfch materiálťr a korespondeDce a kde v liberálrrím duchu
pčLdstavil zejména Havlíčka politika a novináie. vydal také ieho Vybrané

spisy.- 
Za studentskÝch prázdninovÍch pobyt(r u strfce mlpáÍe v Zadní Tňe.

báni poznal TÍrma svéráznf staÍosv&sk'' mlrnáiskÍ život, ,,pány otce..,

krajánky, ml1máiskou chasu, ale i lesníky, vrchnostenské uiedníky' vesnic-

kd h;;faci vytěál z tohoto prosďedí fudu humoristickfch črt, ane&do.

tickfch pňíběhír a obrázkú, které wdal v šestisvazkovém souboru Z česhlch

nryi iaass6). sví'E krotkfm vtipem a leckdy lacinÝm žegtováďm

nepresaluii tyto prÓzy riroveĎ toho, co se běhě tisklo v soudobfch bumo-

ristickfch časopis.ech, iako lehká ábarmá četba si však dskaly oblibu; byly

často vydávány, několikrát upÍavcny pro divaďo, zfil4ovány.

Josef Kaietán Tyl
/L808-1856/

Dramattk, Prozaik, novlnáI e kritlk, htavnÍ pÍcd*ev|tcl

scnttmcntáiního, bczprost}edně spo|cčensky angďIovaného klÍdlr

ěeského romantlsmu. YytvoÍ|l nové typy bolGtrlltlckého
e l|dovfchovného česopliu, v jeho vtastenccky tendcnčnÍch'
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soclálnÍch a vonkovsk'ch povídkách se česká prÓza poprvé
vyrovnáva|a s tematikou ze soudobého ž|vota. Ne|většÍ YÝznam
má ieho tvorba v oblastl divad|a. Jeho sociální dramate' hlstorické
hry a dramatické báchorky da|y základ kmenovému národnÍmu
repeÉoáru.

Narodil se v Kutné Hoče 4.2. l8o8, z plažského gymt'ázia piešel do'královéhradeckého, 
aby rirohl bft nabtízku obdivovanému dramatikovi

V. K. Klicperovi. Nadšení pro ďvadlo jej vedlo k poďadné německé ko-
čovné společnosti, kde provozoval s několika pňáteli české hry, a jako ko-
čovn herec cestoval pak s jinjmi soubory také v zahraničí. Natrvalo se
usadil v Praze r. l83l. Pňišel sem již jako autor někotika otištěn ch literár-
ních prací a jeho všestrannf uměleckf talent, spisovatelská pohotovost
1 organizační schopnosti se znamenitě uplatnily ve formující se-české spo-
lečnosti, literatuče a ďvaďe 30. let a Tyl se brzy stď osobnosť ÍepÍezentu-
jící mladé sfly a nové tendence. v |. L83345 redigoval s pňěstávkami
PospÍšiltrv bďetristickf časopis, jehož titul se ustálil na n azvu Květy.Tato
,'národrrí ábarmík.. se stal blavním literárnÍm orgánen Tytovy i*.'"""
a svf'o obsahovjm zaměiením k záleátostem národního tnuti, zpravodai.
stvím o společens\fch a kulturních udáostecb národnÍho života zastával
pro tuto sféru i funkci novin. Počátken 40. let Tyl vywoiil také čtenáŤsky
náročněiší rcvu Vlastinil.

Polovina 40. let byla wcholem Tylovy pražské společenské proslulosti:
s podporou mecenášťr zal.al vydávat své sebrané spísn dostal cenu Matice
české za román Poslední Čech (I844),byI oslavovanjlm ,,miláčken n.itodu...
Pňíčin9u ieho náhlého pádu nebyla jen Havlíčkova zdrcující kritika Posled-
ního Cecha, ale celková zněna v pčedbÍeznovém seskupení společenskfch
sil; spontánně demokraticb.f Tyl, v politiclcfch záležitostech nďvní, o"noait
se již do role kulturďho mluvčího tňídnÉ sebevědomé měšťanské české
Prahy. Svou redaktorskou a literární prací se nyní zaměiil k lidovému
publiku. v l. |8464I vydával a veskrze gám psal lidovfchovnf dvo,měsíč-
n1k Pražskj, 1Dosel, proměněnf v r. 1848 na potitickf časopis, v r. 1849
:"digg'lt Sedlské nooiny. Čtenáiská popularita Pražského posla zpťrsobila,
Že byl Tyl za revoluce zvolen poslancem na Ííšskf sněm. : v dubnu 1846
byl imenován dramaturgerrr (a tím uměleck m vedoucím) českfch her
Stavovského ďvadla. V době kolem revoluce r. 1848 se pak spoiečenská
aktivita Tylovy umělecké práce vyjadčovďa v prvé ňadě tvorbou ďvade|ní
a dramatickou. Když byl v Ťíjnu 185l pod oathtem porevolučrrí reakce
rozpuštěn čes\f soubor Stavovského divadla, zakoži|iy| z propuštěnfch
herctr novou společnost, a protože jako potiticky nesioler,tivy neaostat
divadelní koncesi, provozoval kočovné divadlo na koncese cizí, pronásledo-
ván hospodríiskjnni nerispěchy i uiedním šikanováním. Na herécké ,,štaci..v Plzni zemťel 11. 7. 1856.

Tylovo literární dílo, velké na počet prací, rozlehlé co do žánrovÍch fo-
rem a s prriběhem času rťrzné ve svém ideovém zaměňení, sjednocují dva

spolu související rysy. Vždy se toto dílo pťednosmě zajlmá o společenskou

existenci člověka a vždy se k ní obrací se svou konstruktivní' společensky

tvoŤivě zamfšlenou tendencí. Náměteur Tylovfch prací bÝvaií koníiktní

společenské situace a rikazy a citová reakce člověka na ně; rovněŽ Tylova

tendenčnost ie prvoiadě obsažena v citové složce jeho uměleckého obrazu

a doprovodně v rivahovj'ch nebo dkladornlch pasážícb. Ani česká prÓza'

ani drama nebyly píed Tylem pňipraveny na to, aby zpodobovaly soudobou

společenskou skutečnost a aby dokázaly s poměrně náročnou ulrěleckou

vÍpovědí piedstoupit pťed široké čtenáÍské a divácké fÓrum; Tyl pro tyto

.iloty t"p*" vytváiel odpovídající posťupy a formn počínaje napi. v prÓze

plynulostí a pčirozeností vyprávěčského slobu.. 
Tylovy práce byly svou tendenčností zaměieny takika ke dni svého vzni.

ku, a iestliže se celj' jejich uměleckj, smysl pohyboval jenom v obvodu

hisioricky omezené tendence' potom také s pomíiivou aktuálností snadno

umíraly. Toto omezení nejvíc postihlo Tylovu vlastenecky agitační prÓzu

z 30. i z poloviny 40. let. Tehdy i Tylťrv literárněkritickj' obzor zužovala
pčedstava, že národní literaturou mohou bÍt ien ďla bezprostiedoě se

obraceiící k národnínu zápasu s optimistickjm poselswfun: Tyl napŤ. do-

vedl ocenit rrÍiimečné poetické hodnoty Máchova Máje' ďe pro jeho pe.

simismus a rozervanost nepiijímal toto dílo do ,,náro4ní.. literatury.

Žánrovou základnu všech Tylorr. ch časopistr tvoŤilo prozaické ,,čtení..
a také Tylova vlastní tvorba povídková a prozaická je pčímo svázána

s existencí a typem jeho časopisťr. Do Květ{r napsal Tyl většinu sv!'ch
povídek 

"" 
.o.,6"*,,o.ti s národně uvědomovací tendencí. V pňedmluvě

k vfboru z těchto ptoz, Kusy méha srdce (t8M)' uvedl, že je psal ien proto'

aby ,,mohl o našich nejsvětějších záleŽitostech mluviti... Jsou nejčastěii
situovány do mďoměstského prostiedí a v epizodickj'ch postavách a scé-

nách věrohodně postihují jeho Životní ovzduši a lidskou tváŤnost. Z tohoto
prostŤedí jsou take hrdinové povídek, a to v ideálně pojaté podobě; dostávají
se obvykle do konffiktir a vyhrocenj'ch situací tíÍrr, že jsou nuceni volit

mezi svj,m vypiatÝm citovjm vztahern k rodičirm, ženě, milenci, nejbliž-

ším pňáteltrm a mezi tím, co vypljvá z jejich vztahu k národu. Dějové

konstrukce umoŽrlují ukázat iednání a smj'šlení hrdintl lako vzorové

a potvrdit, že se v národních ideálech, reprezentovanj,ch postavami vzor-

nj,ch vlastencťr, sbíhají wcholné citové, morální, společenské hodnoty
člověka. Tento model nablvá rtrzné konkrétni podoby podle Žánru (sen.

timentální povídka, ,,ou.l", román, obtaz ze života, arabeska), podle

vyprávěčsk$ch forem (retrospektiva, vyprávění v první osobě' dialogická
scéna, deníky apod.) a podli zvláštních věcnfch daností námětu, napč.

když hrdiny jsou umělci(Pouť českllch umělctl, 1845). Neivíce věrohodné
konffiktní napětí se vytváňí v Tylovj'ch vlasteneckj'ch povídkách, když se

vyrovnávaji . aobouo'' problematikou rozervanosti (v hrdinovi novely

Rozervanelc, č. tgao, pod.il ryt zastienf a karikovanj' portrét Máchttv).

V Květech pěstovai Tyl také satbu (České grandty, č. 18zlo-41) a iiné
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sociá|níGh a YonkovskÍGh povídkách se česká prÓza poprvé
vyrovnávala s tematikou ze soudobého ž|vota. Ne|většÍ vfznam
má ieho tvorba v oblasti divadta. |eho sociátní dramata' hlstorické
hry a dramatické báchorky da|y zák|ad kmenovému národnímu
repertoáru.

Narodil se v Kutné Hoie 4. 2. l8o8, z pražského gyfr','ázia piešel do.královébradeckého, 
aby r ohl bjt nablízku obdivovanému dramatikovi

V. K. Klicperovi. Nadšent pro ďvadlo jej vedlo k poďadné německé ko-
čovné společnosti' kde provozoval s několika pťáteli české hry, a jako ko-
čovnj'herec cestoval pak s jinjmi soubory také v zahraničí. Natrvalo se
usaďl v Praze r. l83l. Piišel sem již jako autor několika otištěnfch literár-
ních prací a ieho všestrannf uměleckf talent, spisovatelská pohotovost
1 9rsanizační schopnosti se znamenitě upla i|y ve formující se české spo-
Iečnosti, literatuÍe a ďvaďe 30. let a Tyl se brzy stal osobností Íeprezentu-
jící mladé síly a nové teridence. v l. |83345 redigoval s pŤistávkami
Pospíšil{rv beletristickf časopis, jehož titul se ustálil na názrru Řozty.Tuto
:rtráror{ní ábarmík.. se stď h|avnÍm literárním orgánen Tylovy !*o"".a svjm obsahovfm zlmlf6gi6 k záležitosten národního bu-utí, zpravodai-
swím o společenskj'ch a kulturních udáJostech nfuodního Živoa zastával
pro tuto sféru i funkci novin. Počátken 40. let Tyl vywoiil také čtenáÍsky
náročnější tevui Vlastimil. :

Polovina 40. let byla wcholem Tylovy pražské společenské proslulosti:
s podporou mecenášťr zač4 vÍdávat své sebrané spisn dostat cenu Matice
české za rcmán PoslednI Čech (1844), byl oslavovanfm ,,miláčken národu...
Piíčinou jeho náhlého pádu nebyla jen Havlíčkova zdrcujÍcí kritika Posled-
ního Cecha, ale celková zněna v pčedbÍeznovém seskupení společenskfch
sil; spontánně demokratic\f Tyl, v politiclcfch záležitostech naivní, o"noait
se již do role kulturního mluvčího tťídrri sebevědomé měšťanské české
Prahy. Svou redaktorskou a literární pracÍ se nyní zaměŤil k lidovému
p:bs".-Y l.184647 vydával a veskrze 5ám psal lidovfchovnf dvouměsíč.
ntk..Praž1k! posel, proměněnf v r. 1848 na politickf časopis, v r. 1849
:Ť]c?"3 .sedkké noviny. Čtenáiská popularita pražskcho páďa zpÍrsobila,
Že byl Tyl za revoluce zvolen poslancem na ťíšskf sněm. : v dubnu 1846
byl jmenován dramatrrrgem (a tím rrmělec\im vedoucím) českfch herStavovského ďvaďa. V době kolem revoluce r. 1848 se pak společenská
aktivita 

lvlovy umělecké práce vyjadčovala v prvé ňadě tvorbou ďvadelní
: 

d.T:.i"k.u. Když byt v ťíjnu 1851 pod oa.bk". porevoluční reakce
:::|:š.ě" 

česlq soubor Stavovského divadla, za|ožil iy| z propuštěn;fch
Ť:::Y:::* společnost, a protože jako politicky 

"espot"nrrrÍ 
nedostal

::va:e'ni Y...'i' provÓzoval kočovné divaďo na koncese cizí, pionásledo.
van- hospodáisklmi nerispěchy i uiedním šikanováním. Na herécké ,,štaci..v Plzni zemňel 1l. 7. 1856.

Tylovo lite!ámí dílo, velké na počet prací, rozlehlé co do žánrovfch fo-
rem a s prťrběhem času rrizné ve svém ideovém zaměčení, sjednocují dva

spolu související rysy. Vždy se toto dílo piednostně zajlmá o společenskou

existenci člověka a vždy se k ď obrací se svou konstruktirmí' společensky

tvoňivě zam!'šlenou tendencí. Námětem TylovÍch prací bfvají konfliktní

společenské situace a rikazy a citová reakce člověka na ně; rotměž Tylova

tendenčnost je prvoiadě obsažena v citové složce jeho uměleckého obrazu

a doprovodně v vahovlch nebo vj'kladornfch pasážích. Ani česká prÓza,

ani drama nebyly pčed Tylem pňipraveny na to, aby zpodobovaly soudobou

společenskou skutečnost a aby dokázaly s poměmě náročnou uměleckou

vfuovědí pÍedstoupit pčed široké čtenáiské a divácké fÓrum; Tyl pro tyto

.ikbly t"p*. vytváŤel odpovídající postupy a formy, počírraie napi. v prÓze

plynulostÍ a pčirozeností vyprávěčského slohu.. 
Tylovy práce byly svou tendenčností zaměieny takŤka ke dni svého vzni.

ku, a jestliže se celj' jejich uměleckf smysl pohyboval jenom v obvodu

historicky omezené tendence, potom také s pomíjivou aktuálností snadno

umíraly. Toto omezení neivíc postihlo Tylovu vlastenecky agitační prÓzu

z 30. a z poloviny 40. let. Tehdy i Tyltrv liteÍárněkÍitickj' obzor zužovala
pÍedstava, že národní literaturou mohou blt jen díla bezprostie.'ně se

obraceiící k národnímu zápasu s optimistickjm poselstvím: Tyl napť. do-

vedl ocenit rrÍiimečné poetické hodnoty Máchova Máie' ďe pro jeho pe.

simismus a rozetvanost nepŤijímal toto dílo do ,,národní.. literatury.
Žánrovou základnu všech Tyloqfch časopistr woiilo prozaické ''čteni..

a také Tylova vlastni tvorba povídková a prozaická je pčímo sváz'ána

s existencí a typem jeho časopisťr. Do Květťr napsď Tyl většinu sdch
povídek ze současnosti s národně uvědomovací tendenci. V piedmluvě

k vfboru z těchto ptoz, Kusy mého srdce (1844), uvedl, Že je psal jen proto'

aby ,,mohl o našich nejsvětějších' záležitostech mluviti... Jsou neičastěji
situovány do maloměstského prostŤedí a v epizodick1!'ch postavách a scé-
nách věrohodně postihují jeho životní ovzduší a lidskou tváčnost' Z tohoto
prostčedí jsou také hrdinové povídek, a to v ideálně pojaté podobě; dostávaií
se obvykle do konflikt{r a vyhrocen ch situací tí,rn, že jsou nuceni volit

mezi svjm vypjatjm citovjm vztahern k rodičťrm, Ženě, milenci, nejbliž-
ším pňátelťrm a mezi tím, co vypllvá z jejich vztahu k národu. Děiové
konstrukce umoŽrlují ukázat jednání a sm!'šlení hrdin{r jako vzorové
a potvrdit, Že se v národních ideálech, reprezentovanj'ch postavami vzor-
n ch vlastencťr, sbihají vrcholné citové, morální, společenské hodnoty
člověka. Tento model nabjvá rtrzné konkrétní podoby podle žárrru (sen.

timentální povídka, novela, román, obtaz ze života, arabeska)' podle

vyprávěčskfch forem (retrospektiva, vyprávění v první osobě, diďogická
scéna, deniky apod.) a podle zvláštních věcnj'ch daností námětu, napi.
když hrdiny lsou umělci (Pouť českllch umělcil, 1845). Neivíce věrohodné
konfliktní napětí se vytváčí v Tylovfch vlasteneckj'ch povídkách, kdyŽ se

vyrovnávají ' dobouo.' problematikou rozervanosti (v hrdinovi novely
Řo,,-u,i,, ě. tg+o, poax ryt zastťenj' a karikovanjl poruét Máchťrv).

V Květech pěstoval Tyl také sathl (České grantity, č. l840-4l) a jiné
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menší prozaické žánry' cestopis, portrét, črtu, a vywáÍel tak ve své žufna-
listice pÍedpoklady pro pozděiší fejeton a reportáž. Uměď typizační cha.
rakteristiky prosďeď a postav' které sí v těchto žáEecb osvojoval, bylo
jedním z vnitčních podnětu vjvoie jeho povídkové prÓzy. Ta se od poioviny
tl0. let orientovala pievážně k ukaz n lidového |iyq1g a gggiálního tezpráví
(od Nooého roku do postu' č. 1846). v povídkách z Pražského po,ďj,o.,
obtazy špolečenskfch 1ozporťr a napětí spojeny vždy s morďizuitc| a vŠ,-
chovnou tendencí. Ve zbcui G.l849), smutném pŤíběhu ševcovského učně,
kterf se ze stracbu pŤed lakotnou mistrovou dostane do společnosti po-
budŮ a sám se nakonec stane jedním z nich, stojí tendence vně povÍdkového
obrazu, povídka začíná rivahou a končÍ komentáÍem k pÍíběhu. Častější je
pŤÍpad, že pŤímo některá z povídkovfch postav vyslovuje kritiku a uvďuje
o nápravě a že se děj zwátÍ tak, aby ilustrovď vfchovnf "áměr. Nadutf
sedlák Kudrna v povÍdce Ch ,dé ilěvěe a bo|atll $/,,ek (č.lĚ47) nepÍeje lásce
svého syna, protože jeho milcnka ie z nuzné cnat"py, 8 teprve Éayi ,,tozi
trest.. postihne jiného sďského nadutce, napraví se i pyšnf Kudma. Te-
mito Tylov mi gklad$ami vďla do české literatury vesnicig povídka; po
celé 19. století ie pa& v ď jednou z neiběžnějších syžetovfch konstrukci to,
s čím pracoval Tyl, totiž promítnutí nepŤirozeného u'tah' (sociátní nerov-
nosť) do vztahu pčirozeného (do milgng.ké lásky).

Historické povídky psal Tyl i do Květťr i do Pražského posla. Jeho
historická ptÓza - formujícÍ se na pozaď iak knížek lidového &en', tak
povídek V. K. Klicpery a mÓdního V. Scotta - dospěla k riwaru, v němž
minulost a historické děje vywáieiÍ poutavou kulisu i y.Ímluvnou metďo-
rickou obdobu dobovlm alfi lnosten. vzt8h k vlastní děiinné skutečnosti
bjvá piitom natolik uvolněn, aby do časově oďehlého rámce mohli vstou-
pit hrdinové' konflikty a tendence Tylovfch povídek ze současnosti . Rozina
Ruthardooa (č. 1839) ze stejnoimenné povÍdky je špatnou vfchovou zka-
žená, národu odcizená měšťanská dívka, která zraď rodnou Kutnou Horu
pťi obležeď města císďem Albrechtem na počátku.I4. století; jejím pro-
těišken je Ad|inka, která prokáže lásku k rodnému městu i Éái','t.y-l
skutky.Y Dekretu hutnohorshén (č. 184l) se denokraticlcf krát VáclaviV.
s.f*á s prostfmi [r{mi, svlni ásahy měď k lepšímu osud svfch podda-
nj'ch' a piesvědčen studenten KuchyĎkou o nespnveďivém po-stavení
českfch studentú a profesorÍr na pražské univerzitě, postará se J nápravu
svfm dekretem. V povídce Branibofi g Čechdch (č. l.47), vzniklé neďou-
ho pÍed revolucí roku 1848 a dějově situované do 13. siotetí, se opakujÍ
9brazy bÍdy lidovfch Wstev; vfchodisko z ní hledá Ctibor v raďkáInlrn
iešení, Viktorto se chce dovolávat pomoci pánú; ideáIď hldina povídky,
braniborskf šlechtic Adďbert, klade odpor proti sociálnímu LezprávÍ
nad rúznosti a spory národnostní.

takose Tylova krásná pt6zavážek ieho.snnosti tedakční, ie ieho d'amar . -
tita a divadelní kritika z'klÍněna do jeho cďkové p'a"e aiuaieioi"ká '"h"uvďování o ďvadle i vlastní činnost v něm měíy ďetetnou po,p"kti,.o

českého divadelního uměnÍ spočÍvajlcího na profesionálních základech. Jako

oraktickf ďvadelník znal Ty1 celek divadelního provozu a tvorb{ a v'kriti.

í;; Ěiia zieteli tento celek a vzájemnou závislost jeho jednotltvÝch

,ioz.r.. Vzhlederr t1 69ntgg1álnímu.stavu českého divadla se zajímal zvláště

o,"p.*oa,.Zámětzvj'šituměleckouriroveĎpražskéčeskédramaturgie
iri.. "rnrv"ď 

z jeho poŽadavku, aby divadlo mělo v nároclni společnosti

lapooedoe totturní a vfbhovné poslání, a z |eho zásady, že veškerá životně

iuáiiua aktivita divaďa vynistáJen z životní určitosti divadelního umění.

i,yza''t vite již odedávná, Že mám svědomitě, umělecky a mravně iíŽené

iíu"ará za lepší školu národní nežli hromadu pělrlrrě psanj'ch ueh a 3a}o-
áio"ne ňečněni. Divadlo ie život a jde zase do života - ale arci iak jsem ťekl -

áiu,dto, iak bych já ho míti chtěl.. - 1841.) v stati Cesttjíci společnosti

i),ueirÉ'. reo) strrnul Tyl své programové zásady českého divadla 1^.po-

"o,lou"i,," 
to, i. pčedpokladerrpro vybudování reprezentativního divadla

národního - vlastně iiŽ Národního divadla, jehož idea se práyě tehdy roďla'

Átj. téŽzásluhou Tylovou - je vytvoŤit české kočovné divaďo, které vycho-

v7 pro u..,do.'cí wcholnou divadelní instituci herce i publikum.

Proti všemocnému vládci českfch her J. N. Štěpánkovi se Tyl na Sta-

vovském divadle v 30. letech neprosadil se svj'm programem. Jeho pŤedsta-

vu divadla sleduiícího závazné umělecké a společenské poslání .ovětila
pra:ieochotnickéhosorlboruvmalémKajetánskémdivadle(1834-37),
vkterémsezaTylovavedeníshromáždili i jehogeneračníliterárnípiátelé.
Kajetánské divadlo také pŤispělo k formování českébo hereckého stylu,

odiud vyšli mi. herci 1. Iiaska, J. I. Kolár, A. Manetínská-Kolárová. Na

počátku 40. lei měl Tyl režijní a dramaturgickou ričast na Novém divadle

v Rrižové ulici, ďe brzy se ji'ivzda|, když bylo zÍejmé' Že toto divadlo iidí

polze zájem o zdroi piij*t'. Za Ty|ovapÍrsobení ve Stavovském divadle

zŤetelně oznívala ,," p,"Áké* jevišti pŤedrevoluční a revoluční doba a Ty-

lovou zásluhou se v české kultuŤe stalo právě divadlo nejv raznějším umě.

lec\fm mluvčím ideáltr revoluce roku osmačtyŤicátého.
Repertoárové potieby a vule povznést riroveit provozovanj,ch-dramatic-

k:fch textťr dirigovaly Ťylol,.' p,e.i pr.H"datelskou. Tyl pňeložil, upravil

nebo podte ciziin preatoh napsal pŤes 50 her, většinou z běžné.produkce

divadel vídeřs\ich, nemectÝch a irancouzskj'ch; mezi tirh isou i pieklady

umělecky iediněenÝch áet, Ťytt.v Král Lear (prem. 1835) ie vťrbec. první

českj.veršovanf pieklad ,L si'"t.'p."ra. Rovněž Tylovo ptrvodní drama-

tické dílo v rtrzné podobě realizujeleho pňedstavu o ,,národní.. dramatice'

kterámápostihovat.o,.o."pravevŽivotníreatitětj 'ká|akkoli-.tj.nitoli
1.,, u. .*y.t., národnostním - celé české společnosti. Jenom podle názvu

známe Tylovy p,uoti,,y, historické nry s ta*oď z českfch dějin' Vyhofi

ni,.-Bi en'Š[ ,oo,ni'^i. Ve hŤe Fiálozlačka (prem. 1834).vede Tylova

cesta k národní nr.,í.'"á žánr frašky a problematiku národního zápasu.

Řadu vÍjevtr z praŽského tidového a měšťanského prostiedí tu spo|uje

dějové pásmo o odstraněném nepiátelství mezi poněmčilou máselnicí

3lr
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menšÍ prozaické žánry' cestopis, portrét, &tu, a vywáiď tak ve své žuÍna-
listice pŤedpoklady pro pozdější fejeton a reportáž. Umění t}pizační cha-
rakteristiky prostÍeď a postav' které si v těchto Žáffech osvojovď, bylo
jednÍm z vnitčních podnětťr vfvoje jeho povídkové prÓzy. Ta se od poioviny
40. let orientovďa píevážně k rikazirm lidového života a gogiálníhg bezpráví
(od Noyého roku do postu, č.1846). v povídkách z Pražského po'ď;,o.,
obrazy ípolečenskfcb rozporrt a napětÍ spojeny vždy s morďzuitcÍ a vy-
chormou tende,o'.j.Ye Zbději (č. 1849), smutném piíběhu ševcovského učně,
kterf se ze strachu pied lakotnou mistÍovou dostane do společnosti po-
budťr a sám se nakonec stane jedním z nich, stojí tendence vně povidkoveho
obrazu, povídka začtná rivahou a končí komentáiem k pŤíběhu. ČastějšÍ je
pŤÍpa4 že pčímo některá z povidkovfch postav vyglovuje kritiku a uvďuie
o nápravě a že se děj zrnátí tak, aby ilustroval vÍchovnÝ záměr. Nadutf
sedlák Kudrna v povídce Chudé ilbče a bohatll ryneh (č.1847) nepieje lásce
svého s1ma, protože ieho milenka je z nuzné chalupy, a tepťve iaf ,,uozi
trest.. postihne jiného sďskébo nadutce, napraví se i pyšnf xuama. re-
mito Tylovfmi skladbami vďla do české literatury vesnická povídka; po
celé 19. století je pak v ní jednou z nejběžněiších syžetovfch konstrukci to,
s čím pracoval Tyl' totiž promítnutí nepÍirozeného vztahu (sociá'lní neÍov.
nosti) do vztahu pÍirozeného (do mitenecké lásky).

' Historické povÍdky psď Tyl i do Květú i do Pražského posla. feho
historická pt6za - forrrujÍcÍ se na pozaď iak knížek tidového čtení, tak
povídek V. K. Klicpery a mÓdního V. Scota - dospěla k riwaru, v němŽ
minulost a historické děje vywáiejí poutavou kulisu i qimluvnou metďo-
rickou obdobu doborrjn aktuálnostem. vztah k vlastní děiinné skutečnosti
bfvá piitom natolik uvotněn, aby do časově odlehlého ránce mobli vstou-
pit hrdinové, konflikty a tendence Tylovfcb povídek ze současnosti , Rozina
Ruthardova (č. 1839) ze steinoimenné povídky je špatnou vfchovou zka-
žená' národu odcizená měšťanská ďvka, která zraď rodnou Ř,,tno., Ho*
pfi obležení města císďem Albrecbten na počátku t4. století; jejím pro-
tějškem je Ar|linka, která prokáže lásku k rodnéÍnu městu i hrdinskÍmi
skutky. Y Dehretu httnohorckén (č. l84t) se denokntickf krát Václav iV.
stfká s prostlni [r|mi, svjni ásahy měď k lepšímu ozud svfcb podda-
nfch, a pÍesvědčen studentcn KuchyĎkou o nespraveďivém po-stavenÍ
českfch studentŮ a profesorú na pražské univerzitě, postará se o nápravu
svfm dekreten. V povídce Branibofi zl Čechdch (č. 1847), vzniklé o.dlo'-
ho pÍed revolucí roku 1848 a dějově situované do la. sioletí, se opakujÍ
9bP'y bídy lidovfch w'tev; v!'chodisko z ní hledá Ctibor v raďkálntrr
iešenÍ' Vi}torín se chce dovolávat pomoci pánú; ideáIní bÍdina povÍdky,
braniborskf šlechtic Adďbeťt' ktade odpor proti sociálnímu Lezpráví
nad rŮznosti a spory nÉrodnostní.

fako se Tylova krásná prÓza váže k ieho.činnosti redakč.L ie jeho drama'
tika a ďvadelní kritika zaklíaěna do ieho celkové práce ďvadeinické. Jehouvažování o ďvadle i vlastnÍ činaost v něm měly ďetelnou po,p.kti,,o
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českého divadelního uměď spočívajíciho na profesionálnich základech. Iako

pi"t.i"ts. divadelďk znal Tyl celeik divadelniho pÍovozu a worby a v k{ti-

ia.t, *it na zieteli tento celek a vzájernnou závislost jeho iednotlivÝch

'ioz.t. Vzhlederr k morrlentálnímu'stavu českého divadla se zaiímal zvláště

o ,.p"'.oa'. Zámět zvfšit uměleckou tiroveř praŽské české dramaturgie

pri'"o 
"vpr.t"al 

z ieho požadavku, aby ďvadlo mělo v národní společnosti

oapouea"t t"ttrr*i a vfbhovné poslání, a z jeho zásady, že veškerá životně

iuÉriua aktivita ďvaďa vyrťrstá jeo, z život,n1 určitosti ďvadeloího umfuí.

i,,vza', vite již odedávná, Že mám svědoriitě, r'.ělecky a mravně ťíŽené
jíu"aro za lepší ško1u národní neái hromadu pěkně psan1|'ch kněh a sáho.

ato.,ne Ťečnění. Divadlo je život a jde zase do Života - ďe arci iak jsem Ťekl -

Jivadlo, iak bych já ho míti chtěl.. - 184l.) V stati Cestující spoleětlosti

i),uní<É. r84i) shrnul Tyl své programové zásady českého divadla 1'po-
zorřovai na to, že pčedpokladernpro vybudování reprezentativního divaďa

národního - vlastnl iiž Národního divaďa, iehoŽ idea se právě tehdy rodila'

m| téžzásluhou Tylovou - je vywoňit české kočovné divaďo, které vycho-

vá pro budoucí wcholnou divadelní instituci herce i publikum.

Proti všemocnému vládci českfch her J. N. Štěpánkovi se Tyl na Sta-

vovském divadle v 30. letech neprosadil se svfm pÍogÍamem. Jeho pÍedsta-

vu divadla sledujícího závazné umělecké a společenské poslání ověiila

pra*e ochotnického sorlboru v malém Kajetánském divadle (1834-37)'

v kterém se za Tylova vedení shromáždili i ieho generační literární piátelé.

Kaietánské divaálo také pŤispělo k formování českého hereckého stylu'

odiud vyšli mj. herci J. Řaška, J. I. Kolár, A. Manetínská-Kolárová. Na

počátku 40. lei měl Tyl režiiní a dramaturgickou ričast na Novém divadle

v ntrzove ulici, ale brzy se jti vzda|, když bylo zÍejmé, že toto divadlo ňidí

pouze zájem o zdroj piij*t'. ZaTy|ova pirsobení ve Stavovském divadle

zčetelně oznívala na pražském jevišti pňedrevoluční a revoluční doba a Ty-

lovou zásluhou se v české kultuňe stalo právě divadlo neivyrazněiším umě-

leck1fm mluvčím ideáltr revoluce roku osmačtyčicátého.
Repertoárové potŤeby a vtrle povznést riroverl provozovanych dramatic-

kÝch iexttr dirigovaly Ťytovu pia.i pr.kudatelskou. Tyl pŤeložil, upravil

nebo podle ciziin predtoh napsal pies 50 her, většinou z běžlé produkce

divadel vídeĎskj,ch, německj,ch a francouzskj,ch; mezi tirh isou i pňeklady

umělecky jediněenj,ctr děl, Ťyl v KrdI Lear (prem. 1835) ie vtrbec' pr'rní

českj,veršovanfpiekladzeShakespeara.RovněžTylovopťrvodnídrama-
tictá ailo v rtrzrré podobě rea1izujeleho piedstavu o ,,národní.. dramatice'

která má postihovat to' co se právě v životní realitě tfká iakkoli - tj. nikoli

jen ve sm^yslu národnostním _ celé české společnosti. Jenom podle názvu

známe Tylovy prvotiny, historické hry s látkoď z česk!'ch dějb, Vyhoř

ii, ai,7ie.Ši;no,'ni aj. Ve bše Fidloaačka (prem. 1834) vede Tylova

".,,á 
k nfuodní hie skrze žánr frašky a problematiku národního zápasu.

Řadu r.Íjevťr z pražského lidového a měšťanského prostiedí tu spojuie

dějové pásmo o odstraněném nepňátelství mezi poněmčilou máselnicí
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Mastílkovop a ''sta4Ím Pražanem.. ševcem Kroutilem a o konečně šťastné
lásce jejich dětí; hra takto zpŤítomĎuje snahu českfch lidí zÍskat na svou
stranu také tn kdo se národu odcizili. Ve Fiďovačce poprvé zazaé|a Tylova
a Skroupova píseř .í(da domozl múj. Iátku z českfch bájí si Tyl zvolil
v rombntickém básnickém dramatu Čestmír (prem. 1835), aby sg formou
podobenswí tendenčrrě Úiádňil k dobově živé zá|ežitosti rozervanectvl.
Pastj'č Čestmír, jer|inec, v němž se probudilo vědomí toho, že i on má
právo jít za ,,láskou a slávou.., dostává se svou individualistickou vzpourou
proti konvencím a danostem do rozporu s potčebami nároc|niho tolektivu.

Hrou Paní Marjdnka, matka pluku (prem. 1845) oteviel Tyl čadu svfch
dramatickych obrazťr ze života (Pražskjt flamendr, prem' 1846; Paličozla
dcera,ptem. 1847; Bankrotdž,prem. 18a8; Chud kejklíf,prem. 1848). Je-jích celospolečensklm - a tedy v Tylově smyslu ,gtárod,ním.. - pozadím je
pŤewatná doba pňedrevoluční, která dávala zjevně vystoupii sociálním
protikladťrm a svou peněžní morálkou rozkolísala v lidech pÍedstavu
o trval 'ch mravních a Životních hodnotách. Rozárka, hrdinka bty Paličozla
dcera, ehce vzít na sebe vinu svého otce, venkovského šumďě Valenty,
kter!' se ze zoufalství i ze msty stal žháiem (,,paličem..). Rozárka se stče-
tává se sobectvím, citovou prázdnotou, piedsudky i s piedstavou, že hodno-
ta člověka ie píímo riměrná jeho majetku. Proti tomuto světu stojí Rozárči.
na lidská opravdovost a vťrle nepoddat se zlobě a postarat se o své malé
sourozence' za něž se cítí po matčině smrti odpovědna. obdobně jako v Pa-
ličově dceňi je i v ostatních hrách tohoto Žánru konflikt, sociálně motivovanf
a jatožto sociáIní také vyjádien:f, rozvíien v rovině morální a charakterové.
Piíkladnlm jednáním hrdinťr, jako je Rozárka, se odkr1fvají poÝahové
a mravní nedostatky nebo deformované vztahy mezi lidmi. o dlouhodobé
divácké oblibě Paličovy dcery nerozhodla pouze problematika lidskfch
hodnot člověka, ale i její dramatické zpodobení jevištně ričinnÝm tvarem.
ňadou životn:fch a herecky vděčn 'ch postav' charakterizovanycrr jazyteá
dialogu a ričastí v ději, 'á kompozicí vyvažující dějově vzrušerÉ scény
s citově tklivÝmi a komickj'mi.

V dramatické báchorce Strakonickll dudtik aneb Hody diallch žen (presn.
1847) pouŽil Tyl látky lídové pověsti o d,udáku hrajíclm na očarovan
nástroj, umístil ji do reálněho vesnického prostŤedí i do pohádkové exotiky
orientu-a jeji zptacováni za|oži|na konfliktu dornova a ciziny,lásky a peněz.
Dudák Švanda - nadany, ale vrtkav , upiímně citov!', ale také furiantsky
twdohlav l mladík - je sváděn leskem ciziny, a ačkoli se vydá do světa a za
penězi proto, aby doma získal milovanou Dorotku, ie zaslepen slávou
a ztad| i domov i Dorotku. o Švandovu záchranu usiluje odd"oa H.m
Dorotčina, do krainosti obětavá mateťská láska víly Rosavy a samozčejmé
kamarádství šumaie Kalafuny. Proti jejich snaze se staví odrodilj,, prohnanj,
chYtráček Vocilka. Nejen v kladnfch postavách ztělesůujících domov
a lidsÍ<ou krásu člověka @orotka, Rosava, Kalafuna), ale í ve Šu*Joui
a Vocilkovi jsou vyjádťeny tizné stránky české povahy v typickjlch polo-

hách. od prvého provedení byla báchorka StrakonickÝ dudák chápána

i"to t,"" o čiském cLarakteru, a byla proto pŤijata iako ďlo vskutku nár-odní.

i v ostatních drarratickfch báchorléch mait hlawí postavy - obdobně jako

Švanaa - nějakou utkvělou piedstavu, která ie zavádl|- mlynáÍka tahelková

cnce tyt ve všem a vždy svi (Torilohlavá žena, prem. 1849); tl"9b l-{ft

hledá pohodlnější živobytí bez práce (Jiithotlo vidění, ptem. 1849); učitel

štouieio iede do Anedky za svobodou a štěstirn (Lesní panna, prem. 185o).

Hrdinové procMzeií rť'"nÝmi situacemi, kde se iim rrkazuje, v čem je ieiich
postoj pociybeny, a protože se vše odehrává za piÍtomnosti poMdkovfch

iy.o'ii 
" 

s iěiict' "aaprirozenjmi 
zÁsahy,je ce proces nápt1vy a-bloudění

ie"anat *{,^e"dramatickou zkratkou báchorkn iednak zobecněn samoj-

,,y. ,-y't.lr. pohádky. Hry isou pŤitom situovány do současnosti a v pŤí-

mem doietu s iobovjm aenim spolecenskÍn isou i tín, že do ieiich volné

dějové a kompoziční osnovy jsou vloženy scénn písně, kopl"ty' lÍeré.sa-

tirou, posměšLem, agitačntrn nebo citovlrn projevem reagují na politické

události revolučních let.
Reakcí na společenské a politické problémy revoluční doby - a žánrově

a tem'rticky jinou formou Tylovy realiz""e národního dranatu - jsou ieho

historické l'y. v" nše Kraaqt9 iot eneb Kutnohorští |utlíŤi Gr.-'. L848),

jejíž historickou látkou je krutě potlačená vzporrra kutnohorskfch havírÍl

" 
Loo"" 15. století, ie drarnatickfm hrdinou fidovf kolektiulFť se vzbouií

proti cizímu panstvu a nesnesitéhému oďrání. Ty|ltv Jan.Flrrs (pren. 1848)

ie poiat jako myslitel, lterf se stává dťrslednjn bojovníken nikoli proto' že

i" prouiac* o pravdivosti svfch myšlenek, n.!'brž proto, že poznal obec-

nou společenskou prospěšnost ása{ | nimž dospěl, a že pochopil nutnost.

dát svlm nekompromisním postojem pŤíklad i za cenu Života. Ve hŤe

KnlavZ kžtin2,aneb Dtahonita a. jeií iynné (prem. 1849) ožívá--piíběh

z 10. století,' zawažděn1 knížete Václava bratrem Boleslavem. Konflikt

kraině oďišnÝch osobností odehrávající se ve cbvíli, kdy se ápas kčestan.

stvi s pohanswím pojí s iešením vztahu k agresívním německjm sousedÍtm'

poskytl bohatou utto, i"z byla schopna drirmaticky navoďt slďitost a roz-

pory takodch dějinnÝch pňelomu, i"to uvt i rok 1848. Metodou aktuáln'í

Listorické analogie jsou vywoiena i ostamí Tylova historická.drTo'

Žizka z Trocnau7 (prem. iaqq, IvIertoné a študenti (pren. L850) a Sta

Město a Maki Strana, (napsáno 1851). Toto posler|ní dílo bylo cenzurou

zakázáno azaTy|ovaživoá se již neprovozovďo. Některé Tylovy historické

hry znovu s ri.pe"n.* ievištně ožívďy ve vypiatÝch chvílích národních dějin

Lď, azo,století. Potwdilo se tím, co o Tylovu tanu Husovi iekl Jan Neruda

a co lze vztáhnout i na iiné Tylovy historické bry, že,,obecenstvo ie iaksi

""iáÁiis? 
.*u* ;;á, ....oy- hl",oě projevovanjm citem, svou v pra-

vÝ okamžik rozbouŤenou náruživostí dodává kusu teprve dramatičnosti

neivyšší...
Ň"rua" také vystihl celkorrf pŤínos Tyl{rv, ieho zakladatelskf vfznam

pro českou prÓzu a drama, i leckterou omezenost jeho tvorby danou tím'
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hách. od prvého provedení byla báchorka strakonickÝ dudák chápána

l^r.o t''" o českém charakteru, a byla proto pňiiata iako ďlo vskutt<u národní.

iv o'tatntctr dramatick!'ch báchorkách mají hlavní postavy - obdobně jako

3u",,d" - něiakou utkvělou piedstavu, která je zavád|: mlynáika Jahelková

ctrce uyt ve všem avždy svá (Torihohlaod žena, prem. 1849); čeledín JiŤik

trledá pohodlnější živobytí bez práce (Jiiíhno oi,dění, ptem. 1849); učitel

štoureto iede do Ameriky za svobodou a štěstím (Lesnl panna'prem. 1850).

Hrdinové procházejí rťrzrrÝmi situacemi, kde se iim ukazuje, v čem ie jeiich

po'toi poclvuenÝ, a protože se vše odehrává za piítomnosti pohádkovfch

ly,o'ir 
" 

s iěiich nadpŤirozenjrni ásahy, je cďf proces nápravy a bloudění

iednak zrrjrazněn dramatickou zkratkou bácborky, jednak zobecněn samot-

,'Í- '-y't"- pohádky. Hry isou piitom situovány do současnosti a v pŤí-

*e* doi"to s doborrjm děnÍm společenskírm jsou i tÍm, že do jejich volné

dějové a kompoziční osnovy jsou vloženy scénn písně, kuplety' lÍeré sa.

tirou, posměštem, agitačním nebo citovjrn projevem reaguji na politické

události revolučních let.
Reakcí na společenské a politické problémy revoluční doby - a žánrově

a tematicky iinou formou Tylovy realizace afugr|ního dramatu - jsou |eho
historické Ú. v" hÍe Kroao! soud ancb Kutnohorští haoíii Qtg'm,. L848)'

ieiíž historickou látkou je krutě potlačená vzporrra kutnohorskj'ch havíŤ

" 
io''"" 15. století, ie dramatickjrn brdinou lidovf kolektiv, kterf se vzbouŤí

proti cizímu p.rnstvtl a nesnesitelnému odíráď. Ty]ríx Jan čtas (prem. 1848)

ie po;at jako myslitel, kterj,se stává dtrslednjrn bojovníkem nikoli proto' že

i. irooiae* o pravďvosti svfch myšlenek, nfbrž proto, že poznal obec-

nou spolďenskou prospěšnost ásad, k nimž dospěl, a že pochopil nutnost

dát svlm nekompromisním postoiem piíklad i za cenu života. Ve hie

KroaoZ kžtiny aneb Drahomira a jeji synooé (ptea,. 1849) oŽívá. piíběh

z 10. století, zawaždění knížete Václava bratrem Boleslavem. Konflikt

kraině oďišnÝch osobností odehrávaiící se ve chvíli, kdy se zápas kÍesťan-

stvi s pohanswím pojí s češením vztahu k agrestvním německjm soused{urr'
poskytl bohatou látku, jež byla scbopna drámaticky navoďt sloŽitost a roz-

pory takoyÍch děiinnÝch pielomťr, jako byl i rok 1848. Metodou aktuální

historické analogie jsou vytvoÍena i ostatní Tylova historická dramata'

Ž;žka z Tromova (prem. iasq, Mxtoné a študenti (prem. 1850) a Storá

Město a Mald Strana (napsáno 1851). Toto posler{ni dílo bylo cenzrrrou

zakázáloa za Tylova života se jiŽ neprovozovalo. Některé Tylovy historické

hry znovu s rispěchem jevištně oživa|y ve vypjaqi'ch chvílích národních děiin

L9. a2o. století. Potwďlo se tím, co o Tylovu Janu Husovi iekl lan Neruda

a co lze vztáhnout i na iiné Tylovy historické bry, že,,obecenstvo ie jaksi

nejčinněiši osobou v něá, ....uy- ht"'oě projevovanj,m citem, svou v pra-

vf okamžik rozbouŤenou náruŽivostí dodává kusu teprve dramatičnosti

neivyšší...
Neruda také vystihl celkov'.i pŤfuros Tylfrv, ieho zakladatelskj,vÍ'znam

pro českou prÓzu a drama, i leckterou omezenost jeho tvorby danou tím'

312
MastÍlkovou a ,,star1im PraŽanem.. ševcem Kroutilem a o konečně šťastné
lásce jejich dětí; hra takto zpňítomĚuje snahu českfch lidí získat na svou
stranu také t5 kdo se národu odcizili. Ve Fiďcvačce poprvé zazně|a Tylova
a Škroupova píseĎ Kde domoo mt)j. Látil z eestycb bájí si Tyl zvotil
v romántickém básnickém dramatu ČestnIr (prem' 1835), aby ,. fo,*o,,
podobenství tendenčně vyiádŤil k dobově živé záIežitosti rozervanectví.
Past1|'Ť Čestmír, jeďnec, v němž se probudilo vědomí toho, že i on máprávo jít za ,,Iáskou a slávou.., dostává se svou individualisti"ko., u"po.,.oo
proti konvencím a danostem do rozporu s potŤebami národního kolektivu.
. Hroy Paní Marjdnka, matka ptuiu 1ptem. 1845) otevťel Tyl čadu sv'.ich

dramatick:fch obrazri ze života qrazik5, flamendr, prem. 1846; Paličooa
dcera, ptem. |847 ; B ankr ottiť, prem, 1848 ; Chud! kejkliŤ,prem. 1848)' Je-jich celospolečens\im - a tedy v Tylově smyslu ,,národ,ním.. - pozadim !epňevratná doba píedrevoluční, která dávaia zjevně vystoupii sociál,ním
protikladťrm a svou peněžní morálkou rozkolísala v- lioech piedstavu
o trval]ích mravnícb a Životních hodnotách. Rozárka, hrdinka bry Patičooa
dcera, chce vzit na sebe vinu svého otce, venkovského š'rmaii Valenty,
kter l se ze zoufalství i ze msty stal ŽhríŤem (,,paličem..)' Rozárka se stče-
tává se sobectvím, citovou prázdnotou, pčedsudky i s pňedstavou, Že hodno-
ta člověka je pčímo riměrná jeho majetku. Proti tomuto světu stojí Rozárči-
na lidská opravdovost a vťrle nepoddat se zlobě a postaťat se o své malé
souÍozence' za něž se cítí po matčině smrti odpovědna. obdobně jako v Pa-
ličově dceii je i v ostatních hrách tohoto žánrr-rkonflikt, sociálně Átivovan
a jakožto sociální také vyjádťeny, rozvíjen v rovině morální a charakterové'
Piíkladnlm jednánim hrdinťr, jako je Rozárka, se odkr1folají povahové
1mravní nedostatky nebo deformované vztahy mezi lidmi. o dlouhodobé
divácké oblibě Paličovy dcery nerozhodla pouze problematika lidskfch
hodnot člověka, ale i jeji dramatické zpodobení ievíštně ričinnfm .u",.*,
Ťadou životn1ich a herecky vděčnych lo,t"u, charakterizovany.r' ;a|temdia'ogu a ričastí v ději,. a kompozicí vyvažujicí dějově vzrušené scény
s citově tklivfmi a komick1fmi.

V dramatické báchorce Strakonickll dudrik aneb Hodjl dia ch žen (prem.
1847) pouŽil Tyl látky lídové pověsti o d,udáku hrajícim na očarovany
nástroj, umístil ji do reátněho vesnického prostiedí i <lo pohádkové exotiky
Orientu a její zpracováni za|oži|na konflikru domova a ciiiny,lásky a peněz.
Dudák Švanda - nadan1i, ale vrtkavj,, upiímně citovy, ale také furiantsky
tvrdohlav mladík - je sváděn leskem ciiiny, a ačkoli se v'vdá do světa a zapenězi proto, aby doma získal milovanou Dorotku, je zaslepen slávou
a ztaďi i domov i Dorotku. o Švandovu záchranu usiluje odd*á lá,k"
Dorotčina, do krajnosti obětavá mateŤská láska víly Rosavy a samozŤejmé
kamarádství šumače Kalafuny. Proti jejich snaze se staví odrodil , prohnanj,
chytráček Vocilka. Nejen v kladnfch postavách ztělesrlujicici domova lidskou krásu člověka @orotka, Řo'"u", Kalafuna), ale í ve Šu*áo"i
a Vocilkovi jsou vyjádčeny rťrzné stránky české povahy v typick ch polo-
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že byl ,,pro tak mnohf obor pracovníke.m právě prvnim.., a ironicky dodá-
vá: ,,Velká to arci vine a zcela ieho vina - mohl počkat, až buáe mít
pčedchtrdce...

Josef Uher
/L880-1908/

Prozaik,vfraznj pÍedstavitel tzv. bosácké |iteratury u nás,
b|ízké ranfm povldkám M. Gorkého. Poučen tvarovfmi vfboil
umělecké moderny z konce století, utváÍel si svrlj vtlastní Lohatě
expresívní projev, jímž chtě! promtuvit za nepokoňené, byť pÍevážně
hoňké sebeuvědomění lidí ocitaiících se na okraji spoteěnást|
i života.

Narodil se |4. 12, 1880 v Podolí u Tišnova iako syn domkáÍe a tkďce,
později děIníka na trati. Z neradostn!'ch domácích poměrťr se snažil unik-
nout zvolen m učitelskfm povoláním. Vychoďl měšťanskou školu v Tiš-
nově' potom vystudoval, tísněn nadále chudobou, uěitelskf ristav v Brně.
Po maturitě učil (1900-{5) na rťrafch školách v okolÍ Brna, naposledy ve
V-ranově; tebdy odešel ze zdravotních dťrvodťr piedčasně na oapoanet.
Několik let byl nemocen tuberkulÓzou, jíž nakonec 5. 12. 1908 v Brně
podlehl.

- Po ranfch básnickfch pokusech v duchu lidové tvorby, vesměs neuve-
Ť9iněnfch' debutovď Josef Uher r. 190l verši Ostroo ntrullch a prÓzou
.Sríz, které dosvědfují vliv dekadence a symbolismu. V tc'il roce vydal
zcela odlišné, svérázem moravské vesnice a folklÓrem inspirované pouidty
Maškard,di a Loučení, louěení. od poloviny t. |902 začal publikovai v Mo-
ravské orlici a v Lidovfch novinách povídky, které sice v jednotlivostech
pčipomírrají starší venkovskou prÓzu, zejména motivy sociálních rozporťr
na vesnici, obievují však novj'pohled na ně. Vyznačuií se autorovÍm dÍl-
věrnfm spčízněním s těmi, které traďční vesnice odvrbla nebo ŘeŤí se
s ní sami rozešli, dávajíce pňednost ničím nezaiištěnému tuláctví pňed
tistrky a poníženín, plynoucími z majetďckfch vztahtr mezi lidmi. Z mno-
ha povídek ze Života rodného Swatecka, i prostiedí těŽké práce a bÍdy
venkovskfch bezzemkťr, tkalcu i lidí bez domova, a také z povídek o trp-
kfch letech dětswí a dospívání sestavil Uher po pŤísném v1iběru svou první
?.aihu Kapitoty o lidech kočovnllch a jinti prÓLa.(rsoo). cJa ieii p*J ea,t
ie věnována postavám tulákťr, vyskynrjícícl se v české literatďe do té dobyjen okraiově, oslavenfch nyní v jejich bezstarostné chudobě, v pčirozené,
neotupené vnímavosti, v družnosti a touze po svobodě. Uher dobie ví
o stinnjlch suánkách jejich života a též o inarnosti jejich inďviduální
vzpoury proti mocnj'm. Jestliže se piesto vžívá do jejich vflučného světa
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a pňizptrsobuje iei k srrému obrazu, činí tak proto, že mu tento svět pii

u.lk"'e své problematičnosti pňedstavuje hodnoty lidsky platné, pro něž

není v současné společnosti místo.
Uhrovo osobité pojetí tutácké tematiky je za|oŽelo na srážce a prolínání

dvou napohled protich{idnfch tendencí: věcné kresby svéráznfch postav'

projevujících se vlastnlE zprisobem myšlení a ieči (napŤ. živě názorné' ďe

iez poťouchlé vyprávění ,,princovo.. v rivorlní povídce Setk&tl)' a na-proti

to-., 
".,to,oua 

vypjatě *u1"tti'l.oino, citově hodnotícího pčístupu, kterf

se promítá i do zobtaze a promluv postav (napŤ. patetické Michejovo

vzwáni svobody v závěrečné PastllŤské písni). Uhet zdynamizovď vztah

mezi autorskfm vyprávěčem a postavami, znejistil hÍanici mezi nimi ve

vfběru slov, ve spádu vět, v rozbujelé obraznosti, v míseď složek epickj'ch'

lyrickfch a reflexívnícho ve všudypÍítomné ironii, pčekonávaiící trpkj tÓn

ouz"touy či soucitu. Náryadná ie dialogičnost jeho prÓzy, kte se uplatĎuje

i tam, kde nejde o roznluvu jednaiících postav, ale o navázání pomyslného

rozhovoru mezi autorem a postavami nebo čtenáiem, a dokonce o s'mo-

mluvu, kterou autor sdflÍ se svfmi postavami, opět tak, že ie nesnadné obojí

od sebe rozlišit. Tyto prosďedky, zpochybĎujícÍ a relativizující jistotu ua-

ďčrrího realistického poaa"i, neisou samo čelnjm artistním doprovodem
Uhrovfch sociálntgtr obrazťr, nfbrž vjrazem aritorova bytostného 7:'|Ijďl
pro zvolené náměty. Nad svlmi vyděděnci, lidmi poníženÍni krutostí
a trapností životních poměr{r, postiŽen:imi nemocí, zmrzačenÍmi tělesně
nebo mravně, klade si l.Iher otázku' nevyslovenou pč!mo, ale v nalébavosti
celého tohoto sloŽitého v!nzu.. zda člověk dokáže obstát v bídě života' nniž

podlehne bolesti nebo pocit{rm hočkosti, z|u, jež ho obklopuje, eniž se

od"i* *a- sobě, ostatním lidem, pŤírodě a věcem kolem sebe. Toto vnitční,
sebezpynrjící téma, zŤetelnější v druhé knize drobn1fch člt a básď v prÓze
(Md iesta, l9o?), niiak neoslabilo ostťost Uhrovy sociálnl kritiky' dďo jí

pouze zcela určitjl ráz. To znovu dosvědčila poslední ]Uhrem pÍipravená

|*ih^ Dět'n,í a jiné 1looídky (1909), zejména její první povídka Srao'

v nlž je viděna .'ui'.'t"i práce domácích tkalcťr v perspektivě bystré dětské

vnímavosti i zvláštního' s ní se roďciho sarkastického humoru. Směs usvěd-

čuiící věcnosti s lyrickou nebo ironickou expresí, živě viděnÝch a náladově
cítěnfch detailtr se symbolicky zhuštěnou obrazností, směfující k podo-

bensiví, charakterizu|e - s rťrznj'm vj'sledkem v jednotlivostech - velké

množství pievážně prozaickj'ch prací zachovanj'ch v Uhrově poz{rstalosti
(vydal ii u" duoo dílech r. 1910 a 1913 M. HÝsek); jsou to hlavně Anekilobl'

svědčíci o Uhtově smyslu pro možnosti aforistické formy, Zápisky z ne-

mocnice a nedokončenf povídkov! cyÚus Bratrdnci, jenž měl bÝt zieimě
pňímjm pokračováním Kapitol o lidech kočovnjlch.




