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Jakub Arbes
/1840-1914/

Vfznamnf novináÍ z druhé poloviny l9. sto|etí a znalec dělnické
otázky. Prozatér a tvŮrce romaneta' satirik, autor ku|turně
historickfch studií a portrétrl. V dějově komp|ikovanfch sociá|ních
románech konfrontuje demokratické ideá|y se soudobou
spo|ečenskou praxí, v romanetech vypovídá o dobrodružstvích
rozumového poznání a složitosti modernlho světa a člověka.

Naroďl se 12' 6. 1840 iako syn ševcovského mistra na Smíchově.
PrudM pčeměna této piedměstské vesnice v dělnickou čtvrť, velkoměstskou
periférii' patŤila k neivětším zážitkirm ieho dětsM. Vystudoval reálku a jako
devatenáctiletj'si pčedsevzal uplatnit se ve vědecké práci. Od stuďa na
praŽské polytechnice ho odvedla žurnalistika, které se v 60. letech oddal
s odhoďáním sloužit rozvoji českého veiejného života. Odpovědnjm re-
daktoren Národních listťr se stď r. 1868' právě v době' kdy hnutí za poli-
tické zrovnoprávnění Čecn s Uhry v rámci monarchie dosahovďo vrcholu
a bylo znďeno a kdy se také českf svět vyrovnávď s Pďížskou komunou.
Ve funkci odpovědrrého redakÍora stál Arbes mrrohokrát pňed soudem, byl
často ve vyšetÍovací vazbě a unikď z ní, ď ho t. 1873 německf soud
v České Lípě odsouďl k ďináctiměsíčrrírru vězení. To už měl za sebou
prvnl rozhodnf umělec\f rispěch, romaneto Soat Xaaerius, a pobynr ve
vězení vyuŽil pro literámí práci. Po náwatu z vézeni pracovď postupně
v ruznfch politicky méně exponovanfch rubrikách Národních listu; když
se nevzdával svj'ch sympatií k dělnickému hnutí a zričastnil se navíc zaklá-
dáď Spolku českfch žurnalisrťr, byl z Nároclních listťr na Štědrf den
t.l87? propuštěn. Až do své smlti (8. 4. L9|4) ži|v Praze jako volnf literát.

Několikrát se pokusil o vlastni časopis. Necelé dva ročníky jeho Šoráa
(1880-83) obohati,ly českou satiru. AÍbesovy pčíspěvky ritočily na zÁzeal
provídeĎské české potitiky - na piizptrsobivost a ochotu smlčet ritisk
v ájmu piežití. Literární satira usvědčovala česb.f svět z nevÍrle i neschop.
nosti Porozumět velkfm umělcirm. S Arbesornjmi pŤíspěvky o Máchovi,
Havlíčkovr, Mánesovi souvisel cyklus ,,Osud talentu v ČecMch aneb Nei.
trpčí písell beze slov.., kterj' nakreslil r,ÍtvarnÝ spolupracormík Šotka
M. Aleš. Opakované konfiskace, které postihovaly hlavně protiklerikálď
satiry' vytistily v zastaveni časopisu. Pak už Arbes Žurnalisticky vystoupil
pouze v p{tli 90. let. V rozšíčené podobě vyda| Pl č knruny ěeshé (L869,
1894)' ',knihu pouhfch fakt.. o zásazlch vídellské vlády proti českému
národrrírnu hnutí. Konfiskace obálky .k romanetu Poslední dna.lé lidswa
inspirovala tŤíďIn}' Arbesťrv pamíet pÍoti pražskému místodržiteli hnběti
Fr. Tbunovi (1895-96). PotíŽe pĚi vydávání vlastních sebranj'ch spisú
ztrpčovďy Arbesovi poslední čtvrtstoletÍ života. Nad osuden Máchovfm
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iiž diíve uvažoval, že v Čec6ch nikdy nemirže vynist harmonickÝ a šťastnf
básnik, žé eim vetsi talent, tím hlouběji musí zažít trpkost z českého osudu.
Kdo by si ji nepŤipouštěl, nebyl by poďe jeho mínění ,,básníkem s širokjn
a hlubokjm rozhledem světovÝm...

Jako beletrista se Arbes věnoval pievážně krásné prÓze. Zaměioval se
na látku ze soudobého města, imenovitě Prahy; pii uplatĎování autobiogta-
fického ážitku často užíval fonrry vyprávění v první osobě. Smysl pro

záhadnost životních jevtr a lidského nitra, pro paradox, absurditu, nad-
sázku a složitou děiovou konstrukci Živila v Arbesovi také četba Íomantikťr'
románir hrÍrzy, dobrodruŽnÝch a fantastickj'ch piíběhir. Arbesa upoutďy
povídky E. A. Poea unrěním vystupůovat nepravděpodobné situace a pak

ie vyložit iako ,,vymoženost nebo problém vědy... Prvotní vliv na Arbesovo
rrmělecké zráď měla Poeova Filozofie básnické skladby, která uvažuie
o básďckém ďle jako o tecbnické konstrukci vypočtené na zamfšlenf čte-
náishÍ čin. od pule 60. let tíhl Arbes k piíběhtrm, ieiichŽ složitá stavba
demonstruje sloŽité cesty, po nichŽ se ďověk prodirá k rozumovému vj'kladu
skutečnostÍ na první pohled fantastickj'ch. První povídka tohoto typu'
Ď bel na skfipci, vyšla v Květech 1866 s podtitulem Epizoda z románu;
pto Szlatého Xazleria v Lumíru 1873 vymyslil Neruda označení rornaneto.

Hldinou ďla ie chudf mlaďk Xaverius, pro něhoŽ se stalo smyslem
života pochopit tajemství obsažené v Bďkově obraze umíraiícího svatého
Xavqria v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Na rozďl od náboŽensky
věŤící babičky a matky, které se snaŽily proniknout k poselství obrazu
modlitbami, Xaverius o to usiluje složitjmi v.tpočty. Rozumod pŤístup

v něm ďcméně nepotlačí pocity hr{rzy pňed záhadnosti rikolu..Když se po

drirmyslnfch pňípravách odhodlá kopat domnělf poklad na opuštěném místě
na Malvazinkách,zbrozlse ohně, kted se náhodou vzrlď, a pŤízraku svatého
Xaveria, prchá azmjz|i ze svého bytu. Napětí obsažené v pŤíběhu i v povaze

hrdiny stupĎuje ričast vyprávěče, kter!,Xaveriovo počínání sleduje s od-
stupem a teprve v závěru se s ním téměi ztotoŽní. TŤi léta po Xaveriově zá-
hadném mizeni se s ním vyprávěč setkává ve vídeřském vězení. Xaverius
oevinně trpící za domnělou krádež se dobral ažkotázce, zda poklad najen!
v Balkově obraze netkvi v tom, ,,aby byl někdo povzbuzen k hlubokému a vy.
trvďému pŤemfšlent, ke kombinaci, která i v pÍípadě, kdyby byla falešnou
a mylnou, musila by bystrost ieho ducha zvj'šiti... Nadhozené myšlence do

iisté míry piitakává Xaveriova odevzdaná smrt na vězeĎském dvoňe. Nic-
méně ď do poinry romaneta sahá rizkost z tajerrství obrazu a ze zmďeného
ád mladého mužě.

Napětí rozrrmu a intuice v člověku, zlevného a tajemného ve skutečnosti,
která člověka obklopuje, uplatĎuie Arbes ve všech dalších romanetech.
Také v nich záhadnost situací a děiir stupĎuie zprostiedkující vyprávěč.
Y Neutonaě mozku (č, |877) je exponován prvek fantastickf. Vyprávěč se
ve snu octne ve vybraném shromáždění, pÍed nímŽ pťÍtel-eskamotér, zabit!'
v nedávné válce, vykládá kacíÍské myšlenky o světě ovládaném krutou nad.

vládou silnfcb a nabízí posluchačtrr orperiment, ,,dobrodružnou exkurzi
do universa... len vyprávěč nachází odvahu podstoupit vflet na z4hadnén
pŤístroji' a spatŤí děiiny jako nepietrárj ťetěz zabíjenÍ, válek, násilí a zvťrte
mocnj'ch. Své poznání odstuně; nepÍestává opakovat otázku: ,,Byla to
skutečnost' pŤelud nebo sen?..

Hrdiny rotlunet jsou lidé nevšední odvahy a síly ducha; jeiich cesty za
popnáním jsou plny napětí, náhod, očekávání - a posleze zklamání' brťlzy
nad skočností a spletitostí poměrťr i nad vlastní bezmocí. ,,M lÍme se
všickni, kdož pokládáme se za bytosti vyšší, za tvory nezávislé, kteňí mohou
konání své číditi dle vlastní vťrle. Nikoli! Nejsme a nebyli isme takovjni
nikdy. Jsmeť závisljmi na tisícerfch okolnostech, ňízenfch tajťrplnfmi, ďe
bezohlednÍmi silami pťirodďmi... To je rivaha pátera Schneidra z romaneta
Ukťižcaand (č. 1876). V základním piíběhu prÓzy dokládá Arbes pravďvost
citované teze, ale také s obďvem sleduje člověka, kter'. se vzpira|,,ukňižo-
vání.. a měI vuli k sebeurčení. Chudf mlaďk zběhl pro náboženskou skepsi
z církevních škol a věnoval se pak stuďu piírodních věd. Z nich ho však
vytrhla válka r. 1866. Než je sám ,,pŤibit na kiíŽ.., stačí pomstít smrt
nevinně ,,ukŤiŽované.. - zemanské polské dcern kterou umučili povstalečtí
seďáci.

Bída nebo ňehole, kněžskÝ stav nebo vojna, válka nebo politickf dozor
svírá hrdiny všech Arbesovj'ch romanet. K tomu ještě v Ztizračné madoně
(č. 1875) pŤistupuje ničivá moc iluze. Hrdina tolik lpi na svém ideálu
krásné ženn až dožene k zoufďstvi bytost, která ho oddaně mi|gya|a.
Teprve pak odsoudí setrváváni na vlastní pčedstavě jako sebelásku - zdroi
všeho neštěstí člověka a ÍozvTatu světa. Ve složité stavbě romaneta se stňídá
současnost a minulost, stylizace žurnďisticky věcrrá, budící d.ojem doku-
mentárnosti, s projeverrr lyriiky náladovjm a meditativním, rivaha dová-
děná až do iisté tezovitosti se situacemi tajuplnfmi. Kďeidoskopické látce
a rťrznorodému podání dávají souvislost mj. pÍedměty, jejichŽ smysl a vztah
k rekonstruovan1llm osudťlÍn se jen poznenáhlu vybavuje ze ztajemnělé
atmosféťy. Y Záztačné madoně je to medailÓnek, stopa minulfctr skutkťr
a rozbit1icb vztahri. Jeho zázračrrost tkví v tom, Že uváď.ve styk rozptj'lené,
navzájem si odcizené lidi, že odkazuje k nesobecké lásce, kterou lidé ztaa,ji
a pak ii vždy zrrovu, nejednou marně hledají.

Arbesovy sociální románn navazující na G. Pflegra Moravského a K. Sa-
P'l",.u. značné šíÍi zpodobují poměry, které zat|a $ido defenzÍvy každého,
kdo si pŤedsevzal ie změnit. Y Kandid tech existence (č. 1887) sě skupinka
mladíkťr rozhodne pfedělat svět ve prospěch bezbrannfch, proletariátu
a politicky nesvobodrrého českého národa. Htedají společenstvi id-eálu a činu;
všecko se jim dďí, ale jen načas. Postupně většina snilkťr a buŤičťr, stou-
pencú utopickébo sociďismu, rezignuje a ztroskotává. Poďéhají nouzi,
sobectvi, brutalitě vládnoucího systému. Zkušenost usvědčuje z iluávnosť
jejich piedstavy o síle jedince měnit svět. Na troskách,,sedmihlavého taj.
ného vfboru reformačního.. ričtuje se životem iedna z hlarmích postav'
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iiž diíve uvažoval, Že v Čec6ch nikdy nemtrže vynist harmonickÝ a šťastnf
básnlk, žé eim vetsi talent, tím hlouběji musí zažít trpkost z českého osudu.
Kdo by si ji nepňipouštěl, nebyl by poďe jeho mínění .básníkem s širokjm
a hlubokÍm rozhledem světovfm...

Jako beletrista se Arbes věnoval pievážně krásné prÓze. Zaměioval se
na látku ze soudobého města, imenovitě Prahy; pŤi uplatĎování autobiogra-
fického zážitku často užíval forrrry vyprávění v první osobě. Smysl pro

záhadnost životních ievÍr a lidského nitra, pro paradox, absurditu, nad-
sázku a složitou děiovou konstrukci živila v Arbesovi také četba Íomantikli'
románÍr hrÍrzy, dobrodružnÝch a fantastickj,ch piíběh{r. Arbesa upoutďy
povÍdky E. A. Poea uměním vystupůovat nepravděpodobné situace a pak

ie vyložit iako .vymoženost nebo problém vědy... Prvomi vliv na Arbesovo
rrmělecké zrání měla Poeova Filozofie básnické skladby, která uvažuie
o básnickém ďle iako o tect-ické konstrukci vypočtené na zamj'šlenj' čte-
náishÍ čin. od pule 60. let tíhl Arbes k piíběhtrm, ieiichŽ složitá stavba
demonstruje sloŽité cesty, po nichŽ se člověk prodirá k rozumovému vfkladu
skutečnostÍ na první pohled fantastickj'ch. První povídka tohoto typu,
Ď bel na skfipci, vyšla v Květech 1866 s podtitulem Epizoda z románu;
pto Szlatého Xazleria v Lumíru 1873 vymyslil Neruda označeď rornaneto.

Hldinou ďla ie chudf mladík Xaverius, pro něhoŽ se stalo smyslem
ávota pochopit tajemství obsažené v Bďkově obraze umírajícího svatého
Xavqria v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Na rozďl od náboŽensky
věĚíď babičky a matky, které se snaŽily proniknout k poselství obrazu
modlitbami, Xaverius o to usiluje složitjmi v.tpočty. Rozumod pŤístup

v něm nicméně nepotlačí pocity hr{rzy pňed záhadností rikolu..Když se po

drirmyslnfch pŤípravách odhodlá kopat domnělf poklad na opuštěném místě
na Malvazinkách'zbrozlse ohně, kteqi' se náhodou vzřď, a pŤízraku svatého
Xaveria, prchá a z.miz|ize svého bytu. Napěti obsažené v pfiběhu i v povaze

hrdiny stupĎuje ričast vyprávěče, kter!,Xaveriovo počínání sleduje s od-
stupem a teprve v závěru se s ním téměi ztotoŽní. TŤi léta po Xaveriově zá-
hadném mizeni se s ním vyprávěč setkává ve vídeřském vězení. Xaverius
oevinně trpící za domnělou krádež se dobral aŽk otázce,zda poklad ztajely
v Balkově obraze netkví v tom, ,,aby byl někdo povzbuzen k hlubokému a vy.
trvďému pÍemj'šlení, ke kombinaci, která i v pÍípadě, kdyby byla falešnou
a mylnou, musila by bystrost ieho ducha zvfšiti... Nadhozené myšlence do

iisté míry pŤitakává Xaveriova odevzdaná srnrt na vězeřském dvoňe. Nic-
méně ď do poinry romaneta sahá rizkost z tajemství obrazu a ze zmďeného
átí mladého mužé.

Napětí rozrrmu a intuice v člověku, zievného a tajemného ve skutečnosti,
která člověka obklopuje, uplatĎuie Arbes ve všech dalších romanetech.
Také v nich záhadnost situací a děiir stupĎuje zprostiedkuiící vyprávěč.
Y Neutonotsě mozku (č, 1877) je exponován prvek fantastickf. Vyprávěč se
ve snu octne ve vybraném shromáždění, pÍed nímŽ pŤÍtel-eskamotér, zabit!'
v nedávné válce, vykládá kacíiské myšlenky o světě ovládaném krutou nad.

vládou silnfch a nabízí posluchač{rm e:rperiment, ,,dobrodružnou exkurzi
do universa... Jen v1právěč nachází odvahu podstoupit q let na z,íhadnén
pfístroii' a spatŤÍ děiiny iako nepietržitf ietěz zabíjení, válek, násilí a zvťrle
mocnj'ch. Své poznání odstuně; nepÍestává opakovat otázku: ,,Byla to
skutečrrost' pťelud nebo sen?..

Hrdiny ronunet jsou lidé nevšední odvahy a síly ducha; jeiich cesty za
poznánim jsou plny napětí, náhod, očekáváď - a posleze zklamáď' hrťIzy
nad riskočností a spletitostí poměrťr i nad vlastní bezmocí. ,,M lÍme se
všickni, kdož pokládáme se za bytosti vyšší, za tvory nezávislé, kteňí mohou
konání své číditi dle vlastní vťrle. Nikoli! Nejsme a nebyli jsme takovjni
nikdy. Jsmeť závisljmi na tisícerfch okolnostech, Ťízenfch tajťrplnfmi, ďe
bezohlednjmi silami pťirodďmi... To je rivaha pátera Schneidra z romaneta
Uhťižoaand (č. 1876). V základním piíběhu prÓzy dokládá Arbes pravďvost
citované teze, ale také s obďvem sleduje člověka, kter'.|' se vzpira|,,ukňižo-
vání.. a měl vuli k sebeurčení. Chudf mtaďk zběhl pro náboženskou skepsi
z církevnich škol a věnoval se pak stuďu piírodních věd. Z nich ho však
vytrhla válka r. 1866. Než je sám ,,pŤibit na kiíŽ.., stačí pomstít smrt
nevinně ,,ukiiŽované.. - zemanské polské dcern kterou umučili povstďečtí
seďáci.

Bída nebo ňehole, kněžskÝ stav nebo vojna, válka nebo politickÝ dozor
svírá hrdiny všech Arbesovj'ch romanet. K tomu ještě v Ztizrab madoně
(č. 1875) pŤistupuje ničivá moc iluze. Hrdina tolik tpí na svém ideálu
krásné ženn až dožene k zoufalství bytost, která ho oddaně mi|gya|a.
Teprve pak odsoudí setrvávání na vlastní pčedstavě iako sebelásku - zdroi
všeho neštěsti člověka a rozwatu světa. Ve složité stavbě rom'neta se stňÍdá
současnost a minulost, stylizace žurnalisticky věcná, budící d.ojem doku-
mentárnosti, s proieveor lyricky náladovjm a meditativním, rivaha dová-
děná až do iisté tezovitosti se situacemi tajuplnfmi. Kďeidoskopické látce
a rťrznorodému podání dávají souvislost mj. pÍedměty, jejichŽ smysl a vztah
k rekonstruovan m osudťlÍn se jen poznenáhlu vybavuje ze ztajemnělé
atmosféťy. Y Záztaěné madoně je to medailÓnek, stopa minulfctr skutkťr
a rozbit1ich vztahri. Jeho zázračnost tkví v tom, že uváď ve styk rozptf,lené,
navzájem si odcizené lidi, Že odkazuje k nesobecké lásce, kterou lidé ztaanii
a pak ii vždy zrrovu, nejednou marně hledají.

Atbesovy sociální románn navazující na G. Pflegra Moravského a K. Sa-
!inu,1e značné šíÍi zpodobují poměry, které zat|afujido defenzÍvy každého,
kdo si pŤedsevzal je změnit. Y Kandid tech existence (č. 1887) sě skupinka
mladíkri rozhodne pŤedělat svět ve prospěch bezbrannfch, proletariátu
a politicky nesvobodrrého českého národa. Hledají společenstvi ideálu a činu;
všecko se jim daťí, ale jen načas. Postupně většina sďlkťr a buŤičťr, stou-
pencťr utopického sociďismu, rezignuje a ztroskotává. PoďéhajÍ nouzi,
sobectví, brutalitě vládnoucího systému. Zkušenost usvědfuje z iluzívnosti
jejich piedstavy o síle jedince měnit svět. Na troskách,,sedmihlavého taj-
ného vfboru reformačního.. ričtuje se životem jedna z hlarmích postav'



Bt3t2B
spisovatel-vyprávěč: ''Shledal jsem se bjti otrokem' ukovanjn k vysilující
práci a závisljm na v{rli, vlastně libovirli jediného ďověka..... Ztroskotánl
pÍátel, bídnf stav nfuoda, kterf zaatil naděje a elán svého obrozenÍ, i osobní
ávislost na ,,bezcitném egoistovi.. žene spisovatele na pokraj sebewaždy.
odmítne ii s pňedstavou, Že zápas za spraveďiv!' poťádek nekončí' Že
,,spásná hvězda lidskosti.. poďebuje lidi' kteŤí ji alespoĎ nepouštějí ze
ďetele, nemohou-li již prakticky usilovat o polidštěď světa. V románě
Mesiliš (1883) se z vyhnanství vrací do vlasti někdejši ričastník revoluce
r. 1848. Chce bÍt spasitelem umění' ponižovanj'ch a chud!'ch, ale je za-
skočen strnulostí v Čecháďr a pŤi novém ritěku z rodné zeně končí sebe-
waždou. Moilerní upíÍi (č. 1879) zpodobují konflikt mezi starším, rozšďněj-
ším, a mladším, dravě bezohlednjm pokolením českfch podnikatelťr. Ko-
iismictví se tu cMpe jako mrav liď' kteňí se chtějí prosaďt a získat moc.
Z rimyslu naPsat ''široče založenj'kultuÍně historickf román.. vzešla pouze
expozice o počátcích dělnického hnutí ve smíchovskj'ch kaÍtounkách kolem
t, |824 (Štrajchptldlíci' |883).

K beleuizujícímu podání nebo k dokumentárné za|ožené montáži tíhnou
četné Arbesovy stuďe o českj'ch i cizich umělcích a politicích vfiimďtého
ridělu. E. A. Poea, Machiavelliho, St. Sirnona a dďší kreslí jako otroky
vášď h1m'oucí namnoze uprosďed života' protože je zaskočila láska' bída'
nepťízerl mocn!'ch a v okarnžiku nejkritičtějšim pak vlastní povaha (Zd-
hadné pooahy, 1884). K psychologii umělecké tvorby se pokoušejí pronikat
studie dodatečně zaÍazené do knihy Z dušetlní dtlny btisník . Neivětší vÍ-
znarn kultumě historickf si uchovávají Arbesovy pritkopnické práce o Má-
chovi, Nerudovi' Sabinovi, o herci Krurrlovském

V iedinečrré šíii' obžalobné ritočnosti a grotesknÍ i satirické nadsázce
zpodobil Arbes českou společrrost zradivši demokratické ideály svého
obrobeneckého vzesťupu a roku 1848. Nejtrvalejší uměleckou životnost
vykazují lomaneta' vypovídajícÍ o neuvěňitelné fantastičnosti realitn o moci
náhod a okolností, které se vnucujÍ jedinci a určují jeho životní dráby'
o schopnosti ďověka poznávat a o nemožnosti radovat se z poznaného.

Jindňich šimon Baar
I  L860 -  19 26 /

Prozaik, v iehož nejlepších dílech se spojuie sociální i v|asteneckf cit
a |áska k rodnému Chodsku s dtlvěrnou znalostí života vesnického
lldu' jeho historickfch tradic, myšIenÍ a zvykú. Ve svfch pr zách
ze žlvota sed!ákú a venkovskfch kněží Baar naváza| na realistickou
tvorbu z konce t9. století, zejména na povídkové práce K. Y. Raise
a na |iráskovy Psoh|avce.

Jinďich Šimon Baar pocházel ze selského rodu. Naroďl se 7.2. 1869
v Klenčí, gymaázium absolvovď r. 1888 v Domďlicích. Vzhledem k fi-
nančním obtiŽím, v nichŽ se ocitl otec právě v době Baarovy maturity,
vyplnil syn matčino piáď a místo na filozofii' po jejímž stuďu touŽil'
vstoupil na prďskou bohosloveckou fakultu. liž zde zájwt o literatunr
a zejména perspektiva, že se iÍ snad iednou bude moci po vzoru lidového
spisovatele - ,,kukátkáie.. kněze V. Kosmáka také věnovat' mu pomáhaly
pňekonávat tuhf kázeĚsk}i režim semináče. Po vysvěcení na kněze (1892)
prisobil jako kaplan na rťrzn!'ch místech v Čechách (Pňimda' Spálené Poňíčí
u Blovic' Stochov, oŤech' Unětice). Roku 1899 se stal faráŤem v Klobu.
kách u Slaného a r. 1909 se wátil jako faráč do oiechu. občansky i umělecky
Baar piilnul k hnutí Katolické moderny, která vznikla r. 1895 a která se
od samého počátku netěšila valné piízni vyšších církermích kruh , protoŽe
veďe snahy o sblížení katolické literatury s uměleckjmi proudy moderní
české i světové literatury si klaďa za cíl také všestrannou reformu církevních
iád , jejich pňizp{rsobení nové době. Baar pňispěl spolu s dalšíni autory'
zeiména X. DvoŤákem a S. Bouškou, do jeiího literárního alnanachu Pod
jedním praporern (1895)' kterÍ však umělecky pro značnou autorskou šíii vy-
zněl velrni problematicky a jemuž se tak nepodaŤilo splnit cfl, kterf si Mo.
derna na literárnÍm poli klaďa. Baar soustarmě pŤispíval do orgánuModemy
Novj'život, kde otiskl téměi všechny své vjznamnější rané prozaické práce.
Později vstoupil do Spolliu českfch spisovatel{r Máj' což zároveů anme.
nďo rozchod se skomírající Modernou. Po vzniku samostatného státu se
Baar ptal pňedsedou obnovené Jednoty duchovenstva českého s nadějí' že
nyní bude moŽné uskutečnit všechny církevď reformy, o něž usilovala část
kněží iiž pŤed válkou' zeiména smíiit katolickou cirkev s národem. Avšak
i nyni Jednota narazila na prudkj' odpor církevni hierarchie a Baar zne
chucen poměry se dal r. 1919 dobrovolně penzionovat. odebrď se do
rodného Klenčí' kde strávil posledrrí léta života a kde také 24. Lo. |925
zemŤel.

J. Š. Baar začinal. svou literární činnost verši, a ačkoliv je psď po celou
dobu své tvfrrčí práce, těžiště jeho tvorby je v prÓze. Jeho rozsáhlé dílo se
soustňeďuje ke tierr hlavním tematickjm okrutr{rm: k sociálnlm podrrín.
kám a zp{rsobu existence českého venkovského kněze, k Životu českého
seďáka a konečně k formám a projev{rm vlastenectvÍ českého venkova a jebo
zápasu s odrÉrodĚovacím Živlem. Všechny tŤi tematické roviny se nakonec
setkaly v Baarově chodské trilogii' historickém a národopisném obrazu
života Chodska v pňedvečer revoluce r. 1848. Z hlediska autorova tvurčího
vjvoie pak lze v jeho pracích toze?.ÍIat dvě rrjrazná období. První, v němŽ
s neskrjvanou snahou po dosažení nápravy sleduje některé dobové projevy'
ieŽ se ho dotÍkají jako člověka i iako kněze; tato tendence dosáhla své krajní
meze v tčídílnfch Mžikoz:lch obrdzcích (1909' 1910' 1914), kde s otevčenou
q chovnou snahou, zabLhajilciaŽ v kazatelství, vywáŤí exempla pro základď
tezi o vině, jíž vzápětl následuie trest, nebo kde dává až v pamfleticky




