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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
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spisovatď-vyprávěč: ,,Shledal isern se bfti otrokem' ukovan1i'm k vysilující
práci a ávis$m na vťili' vlastně libovtrli jedinébo člověka..... Ztroskotání
pťátel, bídnj'stav národa, kterf ztratil naděje a elán svého obrození, i osobď
ávislost na ,,bezcitném egoistovi.. žene spisovatele na pokraj sebewaŽdy.
odmítne ji s pčedstavou, že zápas za spraveďivj' poŤádek nekonč| že
,,spásná hvězda lidskosti.. potÍebuje lidi' ktďí ji ďespoů nepouštějí ze
detďe, nemohou-li iiž prakticky usilovat o polidštění světa. V románě
Mesitiš (1883) se z vyhnanství wací do vlasti někdejší častnik revoluce
r. 1848. Chce bÝt spasitďem umění' ponižovanj,ch a chudfch' a|e je za-
skočen stnulostí v Čechách a pÍi novém ritěku z rodné země končí sebe-
waŽdou. Moderní up,ii (č. 1879) zpodobují konflikt meá starším, rozšafuěj-
ším, a mladším, dravě bezohlednjm pokolením českfch podnikatelťr. Ko-
fistnictvÍ se tu chápe iako mrav liď' ktečí se cbtějí prosadit a získat moc.
Z rimyslu napsat ''šiÍoce za|ožen! kulturně historickf román.. vzešla pouze
expoáce o počátcích dělnického hnutí ve smíchovskfch kartounkách kolem
t, L824 (Štraichpudlici, 1883).

K beletrizuiícírnu podáď nebo k dokumentfuně založené montáži tíbnou
četné Arbesovy studie o českfch i cizích umělcích a politicích vjjimďného
dělu. E. A. Poea, Machiavelliho' St. Simona a dďší kreslí iako otroky

vášď hynoucí naonoze uprostŤed života, protože je zaskočila láska, bida'
nepÍízď mocnfch a v okamžiku nejkritičtějším pak vlastní povaha (Zd-
hadné pooa|ry' 1884). K psychologii umělecké tvorby se pokoušejí pronikat
stuďe dodatečně zaÍazené do knihy Z dušalnt dílny básntk . Neivětší vÍ-
znam kultumě historickÍ.si uchovávají Arbesovy prťtkopnické práce o Má-
chovi, Nerudovi, Sabinovi, o herci Krunlovském

V jedinečné šíĚi, obžďobné ritočrrosti a groteskní i satirické nadsázce
zpodobil Arbes českou společnost zraďvší demokratické ideály svého
obrobeneckého vzestupu a roku 1848. Nejtrvďejší rrměleckou životnost
vykazují romaneta' vypovídající o neuvěŤitelné fantastičnosti reality, o moci
náhod a okolností, které se vnucují jedinci a určuji jďto životní dráby'
o schopnosti člověka poznávat a o nemožnosti radovat se z poznaného.

JindŤich Šimon Baar
1L869-1925/

Prozaik, v |ehož nejlepších dílech se spojuje sociá|ní i vlasteneckf c|t
a !áska k rodnému Ghodsku s d věrnou znalostÍ života vesnického
lldu' jeho historickfch tradic, myšlení a zvykú. Ve svfch prÓzách
ze žlvota sed|ákrl a venkovskfch kněžÍ Baar navázal na realistickou
tvorbu z konce |9. stoletÍ, zejména na povídkové práce K. Y. Balse
e na |iráskovy Psoh|avce.

Jinďich Šimon Baar pocházel ze sďského rodu. Narodil se 7.2. 1869
v KlenčÍ, g5rmnázirrn absolvovď r. 1888 v DomaŽlicích. Vzhledem k fi-
nančnÍm obtížím, v nichž se ocitl otec právě v době Baarovy maturity,
vyplnil syn matčino pÍání a místo na filozofii' po jejímž studiu touŽil'
vstoupil na pražskou bohosloveckou fakultu. liž zde zájem o literatunr
a zejména perspektiva, že se ií snad jednou bude moci po vzoru lidového
spisovatele - ',kukátkáŤe.. kněze V. Kosmáka také věnovat, mu pomáhďy
pňekonávat tuhf kázeĎskf režim semináťe. Po vysvěcení na kněze (|892) '
ptrsobil jako kaplan na rtrzn!'ch místech v Čechách (Primda, Spálené PoŤičí
u Blovic, Stocbov, oiech, Unětice). Roku 1899 se stal faráiem v Klobu.
kách u Slaného a r. 1909 se vrátil jako faráŤ do OÍechu. občansky i umělecky
Baar pťilnul k hnutí Katolické modemy, která vznikla r. 1895 a která se
od samého počátku netěšila vďné pÍízni vyššich církermích krurtfl' protoŽe
veďe snahy o sblÍŽeni katolické literatury s rrměleclcjmi proudy moderní
české i světové literatury si kladla za cil také všestrannou reformu církevnÍch
Ťád ' jejich pčizpťrsobenÍ nové době. Baar pŤispěl spolu s dďšíEi autory'
ze'méla X. Dvočákem a S. Bouškou' do iejího literámího almanag|u pqd

iedním praporem (1895), kterÍ však umělecky pro značnou autorskou šíči vy-
zněl velrni problematicky a jerruž se tak nepodaŤilo sptnit cfl' kterÍ si Mo.
derna na literárnÍm poli klaďa. Baar $oustavně pšisplval do orgánu Moderny
Nov!'život' kde otiskl téměi všecbny své vj'zrramnější rané prozaické práce.
Pozděii vstoupil do Spolliu českfch spisovatelťr IvMj' což zároveĎ ae'ne
nďo rozchod se skomírající Modemou. Po vzniku samostatného státu se
Baar ptď pŤedsedou obnovené Jednoty duchovenstva českého s naděií' Že
nyní bude moŽné uskutečnit všechny církermí reformy, o něž usilovďa část
kněŽí iiž píed válkou, zejména smlŤit katolickou církev s národem. Avšak
i nyní Jednora natazila na prudkf odpor církevní hierarchie a Baar zne
chucen poměry se dal r. l9l9 dobrovolně penzionovat. Odebral se do
rodného Klenčí' kde strávil poslední léta života a kde také 24. L0. L925
zemŤel.

J. Š. Baar začLaal svou literární činnost verši, a ačkoliv je psď po cďou
dobu své tv{rrčí práce, těžiště jďro tvorby je v prÓze. Jeho rozsáhlé dílo se
soustčeďuje ke tiem hlavním tematickÍm 6fuubfrm; k sociálnÍm por|min.
kám a zpťrsobu existence českého venkovského kněze, k životu českého
seďáka a konečně k formám a projevťun vlastenectví českého venkova a jeho
ápasu s odnárodůovaclm Živlem. Všechny ďi terrratické roviny se nakonec
setkaly v Baarově chodské trilogii' historickém a národopisném obrazu
Života Chodska v pťedvečer revoluce r. 1848. Z hleďska autorova tvrlrčího
vlvoje pak lze v jeho pracích tozeznat dvě vjtazná období. První' v němž
s neskrjvanou snahou po dosažení nápravy sleduje některé dobové projevy'
jež se ho dotfkají jako člověka i jako kněze; tato tendence dosáhla své krajď
meze v tiídítnfch Mžikn!,ch obrdzclch (1909' 1910' 1914)' kde s otevÍenou
vj'chovnou snahou, zabíhající až v kazatelství, Yytváií exempla pro záklarlní
tezi o vině, již vzápětí následuje trest, nebo kde dává až v pamfleticky
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deformovaném obraze pruchqd svému rozhoŤčení a kde vystupuje jako
horlivf mravokárce, konzervativni odpťrrce liberalismu a staromilskÝ ctitel
upada!ících forem vesnického folklÓru. V druhém období pak Baar, aniž
mění svou dosavadní tematickou orientaci, zbavuje se této tendenční vy.
hrocenosti a dospívá k velkjnr, dějově bohatfm dílťm, v nicM detailní
líčení prostčedí koresponduje s psychologickÍm zájmem o vjrazné lidské
typy vykreslené s reďistickou drsností a kritick1m zaujetím.

První Baarovy povidky a novely zauja|y spíše neobvyklostí tematiky než
zptlsobem zpracování. Spisovatel v nich totiž neváhď na jednotlivfch
vlrazně vykreslen!'ch typech zveňejnit otázkyJ které dosud patÍily k pflsně
stňeženÍm vnitŤním áleŽitostem katolické církve. JiŽ jeho prozaická prvo-
tiaa Cestou kiižozlou (č. 1899) poukazovala na ubohé sociálnÍ postavenl
venkovského kaplana a na potíže, s nimiŽ se stňetává pii pokusech o usku-
tečůování sdch reformních ideál{r. Pak následovala série novel' iež většinou
byly sice publikovány samostatně, ale pro něž autor volil souhmnf název
Farshé historky. Baara v nich nadále znepokoiovaly osudy venkovskj'ch
kněží' jejich konflikty se světskou i církevní hierarchií i děl farskfch
hospodyrl, instituce vzniklé jako drisledek celibátu (Farsk paniěka; Že-
bračka; obě č. 1900).

Pňechod mezi ,,nápravnjmi.. prÓzami a spisovatelovlm vrcholnjm tvťrr-
čím obdobím woŤí jedno z jeho nejznámějšícb děl Jan Cimbura (1908).
Nová vesnická tenratika se však v Baarově ďle ozvďa již diíve, neivlrazněji
v povídce Pro kravi,čku (č. 1904), v dramaticky ličeném pčíběhu s idylickfm
koncem o cbďupníkovi a jeho těhotné ženě, kteŤi podstoupl ritrapy v po-
kofujícím cizím prosďeď na stavbě v Bavorsku, aby si vydělali na kravičku.
testliže tu však šlo o obrázek ze života' v Janu Cimburovi Baar život
vjrazně stylizuje' aby vytvoňil jednostrannj', idealizovanf typ tradičniho
jihďeského selství, pčíklad síln udatnosti, ale i Životní zralosti, moudrosti
a rozvahy. Tedy toho, co ve svfch reďističtěji zaloŽenj.ch dílech u sv!'ch
krajantr často postrádal (v románu Poslední rodu Sedmerotsa, l9o8, ztrosko-
tají pokrokové snahy o rolnickj' cukrovar na zištnosti seďáktr) a co by iim
rád vštípil ve chvíli, kdy začal pociťovat nebezpečí novj,ch hospodáčskfch
a myšlenkov!'ch proudťr, jež pÍicházeji na vesnici s rozvojem kapitalismu
a v nichž viděl ohrožení dosavadního patriarcháIniho rázu kraie. Pňíběh se
skládá z jednotlirrj'ch epizodickfch scén, v nichž Cimbura vzorově reaguie
na rozmanité události, jak je pŤináší čas. Piitom však dějovf tok knihy není
vymezen těmito vněišími událostmi, nfbrŽ pruběhem Cimburova života od
jeho piíchodu do vesnice jako čeledína až k jeho smni. Kniha se tak stává
svérázn m ritvarem, kombinací kroniky a biografického románu.

V umělecky zralém období worby se Baar často wacel k některjm
motivťrm a zejména k lidskjm typťlm svj'ch starších prÓz, aby ie nyní
očištěny od ďívějších iednostÍanností začlenil do svj'ch zpraviďa mono.
graficky koncipovanj'c\ ale áorově velice pesufch románťr. V prvním
z těchto děl' děiově bohatě rozvinutém a dramaticky vyhroceném dvou.

r|í|ném románu Poslední soud (ÍJ Porazilú, 1911; Nc děhonsní, .!'9|l)'

oživaii některé Botivy z Farské paničky v psychologicky ostré kresbě
selky' ktef,á z vnitňní zloby Živené lakotou rozvede dva bratry, dožene

iednoho k vraždě druhého, a nakonec zničÍ i svého poddainého syna -

děkana, kdyŽ se stane ieho hospodyní. Na rozď1 od dramatičnosti Posled-

ního soudu pŤevládá v románě Holoubeh (1921) klidnÝ'epickf tok a detďlní
psychologická ktesba charakteru. Spisovatel se v něm vrátil k tématu své
prvotiny Cestou kiíŽovou a vylíčil život lidového venkovského kněze od

maturity pŤes Život v semináči, drobné konflikty s osadníky' panstvem

i cirkevními krutry až k faráňově smrti. Konečně v novele SkÍivdnek (L9|2)'

kterou Baar po světové válce podstatně pčepracoval, se idylicky humomj'
obraz selsky mazaného vÍměnkáňe nakonec obraci v kritickf obraz poměrÍr

za republiky. V novele Baar vytvoŤil protěišek k Raisovu Pantátu Bezouš-

kovi. Také Skňivánek putuie do Prahy a octne se tam v čadě humomj'ch
situací, ale když se rozhodne navštívit Prahu podruhé' aby ii spatňil v plné

kráse nabyté samostatnosti, prožije jedno zklamání za druhlm a wací se
rozčarován domťr.

Závét Baarova díla tvoií obraz Klenčí a Chodska pčed r. 1848'chodská
trilogie (Paní komisarka,L9:23i ovnačtyficdtttíci,L924; Llitsy,1925). Čtvrtou
část plánované teualogie Baar už nestačil napsat. V časové rozloze sďídy
ročrrích období Baar v trilogii zachytil neobyčejnou šíÍi událostí' pŤÍrodnl
proměny i folklÓrní zvyklosti kraje. Historick! ráz kďhy se piitom rodí

i k"ždod"ooího všedního života chodského maloměsta v podobě pŤíznač-

nj'ch reakcí jeho jednotlivfch složek. PáteÍí celého děď se stává selskÝ st4v.'
piedstavovanf v trilogii několika rrÍraznÍmi typy, pčedevším nevďenou
hl"uoo seďákťr Králen. Jejich protihráči jsou jednak chalupníci' iednak
rar|nici ovládající němečtí ňemeslrríci a s nimi spojení PanštÍ riiednrci. Spor'
kter!' mezi oběma sttanami vzplane o ,Jirsy.., bj/vďé královské lesn kdysi
rozdělené sedláktrm, má tak veďe sociálďho základu i národnosmí ráz.
Baar v něm jednoznačně straď sedlákťrm, v nicM viď stále nositele tradic
boiovného chodství a áštitu čďství. Sociá,lně kritickf korektiv sváŤejícícb
se seďák ' v roáoičení upadaiících do sobectví vťrči chudjm chalupníkttm'
pňedstavuje v trilogii vlastenecká inteligence, reprezentovaná spisovatelkou
B. Němcovou, kaplanem Fastrem a učitelskjm pomocníkem JindŤichen.
Jimi vstupuje do díla duch nrírodního obrozenského hnutí a iejich budi-
telské ptrsobeď vyrváčí ideovou osnovu trilogie a zároveĎ i její citovou
atmosféru, která vystupuje do popÍeď zeiména ve chvílích' kdy se na
scéně objevuje Němcová, postava' již Baat líčí se zvláštním zaujetím a
láskou.

Kompozice trilogie se skládá ze dvou protich{rdnfch složek: spor cech-
mistrťr a chalupníkťr se sedláky woií vj'chozí děiorrf prvek ďla, ieho dra.
matick1 moment pohánějící děj kupňedu, zatímco líčení pňírody i obsáblé
popisy folklÓrďch scén, zejména zrrykťr pŤipadajícíclr na jednotlivé svátky'
roční období nebo vížících se k určitjm událostem, prisobí iako prvek
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deformovaném obraze prťrchod svému rozhoťčení a kde vystupuje jako
horlivf mravokárce, konzervativni odpťrrce liberalismu a staromilskj' ctitel
upada!ících forem vesnického folklÓru. V druhém období pak Baar, aniž
mění svou dosavadní tematickou orientaci, zbavuje se této tendenční vy-
hrocenosti a dospívá k velkjm, dějově bohatfm dílťrm, v nichž detailní
líčení prostčedí koresponduie s psychologickjm zájmem o qfrazné lidské
typy vykreslené s realistickou drsností a kritick m zaujetlm.

První Baarovy povídky a novely zauja|y spiše neobvyklostí tematiky než
zpirsobem zpracování. Spisovatel v nich totiž neváhal na jednotlivfch
ví1razné vykreslen ch typech zvečejnit otázky, které dosud patiily k pŤísně
stňeŽen m vnitfním záležitostem katolické církve. Již ieho prozaická prvo-
tina Cestou kŤižozlou (č. 1899) poukazovala na ubohé sociální postavenl
venkovského kaplana a na potiže' s nimiž se stietává pňi pokusech o usku-
tečĎování sdch reformnich ideálri. Pak následovala série novel, iež většinou
byly sice publikovány samostatně, ale pro něŽ autor volil souhrnn! název
Farshé historky. Baara v nich nadále znepokojovaly osudy venkovsk1fch
kněží' jejich konflikty se světskou i cirkevní hierarchií i riděl farskfch
hospodyĎ, instituce vzniklé jako dťrsledek celibátu (Farskti panička; Že-
btačka; obě č. 1900).

Pňechod mezi 'Fápravnfmi.. prÓzami a spisovatelovlm vrcholnfm tvťrr-
čím obdobfu woŤí jedno z jeho nejznámějšícb děl Jan Cimbura (1908).
Nová vesnická tematika se však v Baarově díle ozvďa jiŽ ďíve, nejvlrazněji
v povídce Pro kravičku (č. 1904), v dramaticky líčeném pňíběhu s idylickfm
koncem o chďupníkovi a jeho těbotné Ženě, kteŤí podstoupí ritrapy v po-
kofujícírn cizím prosďeď na stavbě v Bavorsku, aby si vydělali na kravičku.
Jestliže tu však šlo o obrázek ze života' v Janu Cimburovi Baar život
vjrazně sťylizuie' aby vywoŤil jednostrannj', idealizovanf typ tradičrrího
jihočeského selství, pÍíklad síly, udatnosti, ale i životní zralosti, moudrosti
a rozvahy. Tedy toho, co ve svfch realističtěji zďoženj.ch ďlech u sv!'ch
krajanťt často posuádal (v románu Posleihní rodu Sedmerozla, !9o8, ztrosko-
tají pokrokové snahy o rolnickf cukrovar na zištnosti sedláktr) a co by iim
rád vštípil ve chvíli, kdy začal pociéovat nebezpečí novj'ch hospodáčskfch
a myšlenkodch proudú, jež phcbázeji na vesnici s rozvojem kapitalismu
a v nichž viděl ohroŽení dosavadního patriarchálního rázu kraje. PŤíběh se
skládá z iednotlirrÝch epizodickfch scén' v nichž Cimbura vzorově reaguje
na rozmanité ud4|ostir jak je pčináší čas. PŤitom však dějovf tok knihy není
yymezen těmito vnějšími událostmi, nfbrž prťrběhem Cimburova života od
ieho piíchodu do vesnice jako čeleďna až k jeho smni. Kniha se tak stává
svéráznjm ritvarem, kombinací kroniky a biografického románu.

V umělecky zralém období worby se Baar často vracel k některjm
motivťrm a zejména k lidskfm ťypťlm sqch staršÍch prÓz, aby je nyní
očištěny od dťívějších iednostranností začlenil do svlch zpraviďa mono.
graficky koncipovanfch, ale žánrově velice pestrjlch romántr. V prvním
z těchto děl' dějově bohatě rozvinutém a dramaticky vyhroceném dvou.

ďtném románu Posleihí soud (U Porazilt\, 1911; Nc děkpnst í, |9Ll)'
oŽívají nělceré motivy z Farské paničky v psychologicky ostré kresbě
selky, která z vnitčnt zloby živené lakotou rozvede dva bratry, doŽene
jednoho k waŽdě druhého, a nakonec zničí i svého poddajného syna -

děkana, když se stane jeho hospodyní. Na rozdfl od dramatičnosti Posled-
ního soudu pievládá v románě Holoubek (192l) klidnj'. epickf tok a detailní
psychologická kresba charakteru. Spisovatel se v něm vrátil k tématu své
prvotiny Cestou kŤížovou a vylíči1 Život lidového venkovského kněze od
maturity pčes Život v semináŤi, drobné konflikty s osadníky' panstvem

i církevními kruhy aŽ k farríiově smrti. Konečrrě v novele Skfio nek (|9|2),

kterou Baar po světové válce podstatně pŤepracoval' se idylicky humornf
obraz selsky mazaného vlměnkáňe nakonec obrací v kritickÝ obraz poměrÍt

za republiky. V novele Baar vytvoŤil protěišek k Raisovu Pantátu Bezouš-

kovi. Také Skiivánek putuje do Prahy a octne se tam v Ťadě humornj'ch
situací, ale když se rozhodne navštívit Prahu podruhé, aby ii spatťil v ploé

kráse nabyté samostatnosti, prožije jedno zklamání za druhjm a vrací se
rozčarován domri.

Závét Baarcva díla tvoňí obraz Klenčí a Chodska pŤed r. 1848' chodská
trilogie (Paní homisarha,|923., ovtačtyŤíc tttíci,L924; Lúsy,1925). Čtvnou
část plánované tetrďogie Baar už nestačil napsat. V časové rozloze sďídy
ročních obdobÍ Baar v trilogii zachytil neobyčejnou šíňi událostí' pÍÍrodď
proměny i folklÓrď zvyklosti kraje. Historick! táz knihy se pŤitom rodl
z každodenního všedního Života chodského maloměsta v podobě pŤÍaač.

nj'ch reakcí jeho iednotlirrÝch složek. PáteŤí celého děď se stává selskf stav-'
pčedstavovanf v trilogii několika vfmznjmi typy, pčedevším nevolenou
hlavou seďákrt Králem. Jejich protihráči jsou jednak chalupníci' iednak
rar|nici ovládající němečtí čemesliníci a s nimi spojeď Panšti iednrci. Spor'
kterj'mezi oběma stranami vzplane o ,firsy.., bÍvďé královské lesn kdysi
rozdělené seďákťrm, má tak veďe sociálrrího základu i národnostní ráz.
Baar v něm iednoznačně straní sedlákťrm' v nicu vidÍ stále nositele traďc
boiovného chodswí a záštitu češství. Sociálně kritickf korektiv sváŤeiících
se sedláku, v roáoŤčeď upadajících do sobectví vťrči chudjm chalupďk n'
pčedstavuje v trilogii vlastenecká inteligence, reprezentovapá spisovatďkou
B. Němcovou, kaplanem Fastrem a učitelskjm pomocaikem Jindiichen.
Jimi vstupuje do díla duch národního obrozenského hnutí a iejich budi-
telské pťrsobeď vytváŤí ideovou osnovu trilogie a zároveř i její citovou
atmosféru, která vystupuje do popňedí zejména ve chvilích, kdy se na
scéně objevuie Němcová, postava, iiž Baar líčí se zvláštním zauietím a
láskou.

Kompozice trilogie se sHádá ze dvou protich dnÝch složek: spor cech.
mistrťr a chďupník{r se sedláky tvoií v!.chozt děiovÝ prvek díla' ieho dra-
matickj'moment pohánějící děi kupiedu, zatímco líčení pčírody i obsáblé
popisy folklÓrních scén' zeiména zrryk{r piipadaiícíct.r na jednotlivé svátky'
roční období nebo vižících se k určitj.rn událostem, ptrsobí jako prvek



B BL7l6
kterf 7pomaluje tempo v1právění a vtiskuje mu klidnou pl}mu-

Iost. Z napěd obou složek rrzniká osobid t1p novodobé kronikn iqíz vana
nespočÍvá v časovén rozpětÍ zobrazovan ch událostí, n$brž v-siri syn-
chronnÍho áběru dění.

Y ..it.gi se Baar proievil jako vjznann!, zrn|ec historie svého kraje
(s F. Tep$m vydat také r. 1909 práci o dějinách Klenčí - Klenči, městečko
na Cho&ku) i v}.nikaiící z'alec jeho folklÓru, kterf ostatně sám také sbíral
a uplatnil ve sv'.fch souborech chodskfch pohádek (Naše pohtidk3t, t92|;
ChodJhé pnl)fulb a po|ufulky,1922).

František Bartoš
/L837-1906/

Filo|og a folkloristar zakladatet moravského národopisu.
Soustavně se zabfval studiem moravskfch náňečí, vyaáva| sbírky
|idové s|ovesnosti a zápisy |idovfch zvykrŮ a obňadrl.

Byl synen hostinskěho, naroďl se 16. 5. 1837 v Mladcové, která iednes součásd Gottc/aldova. Vystudoval v olomouci německé gymnázium
a na tmiverzitě yg vt.rni ftde byt mi. ákem moravského historika a jazyko-
věd9e A. V. Šeobery) latinu, ňeetinu a češtinu. Prlsobit pak na ffie"ii"nve Strážnici na Slovácku, v Těšíaě a od r. 1869 v Brně. Tam organizoval
českÍ kultuÍní životi z jeho podnětu také vaikta česká ďvčÍ streáni skola
Vesna. Byl oceůován iako vynikající učitel (vzpomíná na něho s vděfuostt
|an Herben) a část ieho worby (iterární a iazykové pŤíručky, vydání děl
české literatury a vfbory z nich) souvisí pňímo s ieno uata*Ím povoláot-.
zemňď ve svén roďšti 1l. 6. 1906.

Bartoš znn| iako málokdo pied ním i po něm venkovskj, lid své zeně
a vidá v něn zdrcj hodnot uměleckfch i mravních. Lidovou slovesnost
pokládal za součást náÍodnÍ literatury. Studoval moravská náiečí a svou
Dialehulagií moravshnu (2 díby, 1886' 1895) a Dialehtologicbjm sloonihmt
y7ctlsklm (19o6) poloál první základy k jejich vědeckému zkoumání.
7ai,me| se o vše, co lid ve svém jazyku stvoňil' o písně, pohádky, číkadla'
steině iako zaaamqáva| Iidové zrryky, obyčeje a pověry. x"ir'"-i r,a
a ruitod (1883)' Naíe děti (1888)' Moraosb! l;ď (|8g,) '" .t"l 

""kl"datelemnárodopisu. Sebral s pomoci pčátel téměŤ tŤi a pťrl tisíce písď
a vydal je ve sbírkádr, iimiž navazoval na sbÍrky Sušilovyi Nwé ndrodní
písně morevshz s ruipětly ilo uxtu tlfaděnj,ni (1882), Kvice L n rodních ptní
rytczlsbjch (1890) a Ndroilti pímě noravské gnooě nasbírané (LgoO, tgot).

za iakÍch pŤÍležitostí a v jakém prosďedí se t; která píseů
zpívá nebo iak yznikla' a .m dochoval cennjl materiál pro pochop.,'i,oo-

vislosti lidové písně s životním stylen venkova. Lpěl však na zastaraljch

pŤedstavách o její estetické dokona1osti a texty poďe toho upravovď. Vy-

nechával také nebo měnil ta místa, která se mu zdála nemtavná nebo ne.

žádouc1 z vj'chovného hlediska. Pii hudebních ápisech spolupracovď

s Leošem Janáčkem, kterjl patfil rovněž k sběrateltm moravsh!'ch písní

a k tietí Bartošově sbírce napsď studii o hudební strdilce n roilních písttl

moravskltch. Zv|áštn| pozofnost věnoval Bartoš šíiení znalosti lidové sloves.

nosti mizi mládeŽí; té je určena sbírka pohádek, iíkadď, písní a t':ídanek

Kytice z tidového b snictrsa (1903), často vydávaná s Kašparovjmi ilu-

stracemi.

Václav Čeněk Bendl (StránickÝ)
/  L832 -L8T 0 /

Bohémskf spisovatel z |et bachovské absolutistické reakce. Bírník
milostné melancho|ie, švětobotu a provokuiící ironie' autor
humoristickfch prací veršem l prÓzou, pÍekladateI Puškinovy poezie.

Syn nižšího! riiedníka, narodil se v Tumově vL. |o. 1832. Za studií

vystčídal několik ristavtr (v Praze, Jiďrně, Litoměiicích), sfuďa na Akade-

*i"te*gymnáziuvPrazeukončilbezmaturity.VPrazeredigoval(1&[8
až 1852) studentské rukopisné časopisy, v nich uvďeiůoval také své po-

měrně vyzrálé básnické prvotiny. Byl bohémsky živ z pÍiležitostnÝch ?a-

měsmáni, z podpor, z literárních honoráŤfr. Za jebo redakční ričasti vyšly

v Jičíně 4 svazky hunotistického &eni Rachejtre. Podílel se na politickfch

konspirativních akcích J. V. Friče a byl také pŤispěvatelem jeho sborníku

uaa-Niota. Paďil mezi neibližší piátele B. Němcové a v písemném styku

s ní ztrstal, i když ho nemožnost existenčně zakotvit donutila vstoupit do

českobuděiovického semináŤe (1856). S koncem kněžskfch studií (1860)

zhruba končí i jeho spisovatelswí. Kaplanovď pak v Klatovech, Mirovicích

a ve Volyni. Tam zemiel 27.6. L87O-
Benďova poezie ie pčíznačnjm ďlem pčechodné.ho tidobí, doznívá v ní

starší, pŤedb}eznov!, styl a formy.(ohlasy, sentimentálď lyrika' deklamo.
vánky,lroslovy) a projevule se vní iiŽ také vÍvoiově nové básnické vidční

" 
tu".ouá,,í. Bánďory básně vyrržÍvaií folklÓrni písně české, ruské' iiho.

slovanské, litevské pro vyiádčení osobního smutku z marné nebo aazené

lásky a iakobv v pťedznamenání mladé Nerudovy rozervanosti ozvou se

v nich proievy světobolu, vnitšnÍho nesouladu, trpké tÓny osamocení.

Melancholická, svetouoha a milosmě elegická nota iedněch básní ie v jinfch

vystŤídána ironií i sebeironií, c}'oickjr'n pÓzovánim na konto láďry a ideálťl'
projevem provokativně ležérním a odpatetizovanjn. ProstŤedken odpate-




