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tizováď je u Bendla často literární paroďe nebo travestie, lterá r,m9!fiui6
pog .hnout 

ávotní bezobsažnost literárních konvencí. Takto pÍše Benď
v pt6ze Formuldť na rotttdny nebo báserl Píseř milosti, ttera když vyjádŤila
zoufďsM nad bolnjm, mrt\dm pohledem zboŽĎované ďvky, konét deď-
kačním dovětken ,,Na figuru na mé fajfce... Jako prozatér humorista vyšel
Benď z Rubešovjch humoresek; osobitj' vlraz aacház1 tam, kde dovede
vyjádÍit' jak se vznešené a citově ideátní stfká s banďtou; napŤ. v povídce
TatInkotljt juehty pocbázejí všechny hrdinovy trfznivé pŤedstavy o jeho
lásce a o budoucÍm živo . ín ridělu z banálních trapnfch situací.

Benďovo pťrvodnÍ dílo je roztroušeno po časopisech, zčásti zťrstalo
v rukopisech; svou mladou poezii uspoiádal básník do dvou cyk|ťt, Zvadté
rú,že a Pímě' dochovanj'ch rovněž jer,r rukopisně. Knižně za Benďova života
v.ršIv p9uze jebo pieklady z dfla Puškinova; rnimo ji:né uveď Benď poprvé
do češtiny Puškinova Evžena oněgina (1860). TÍmto pŤekladem tate obo-
hatil českf básnickf sloh tam, kde hledá odpovídající vjtaz pro pfirozenou,
konverzační plynulost básnické ďkce.

Václav Beneš TÍebízskÍ
/ t849-1884/

A-utor vlastenecky zanícenfch historickfch prÓz s romantickfml
ději a postavami; elegicky vyprávě| o minutém, zvtáště
pobělohorském pokoňení národa a o utrpení prostého ttdu.

Podle vsi TÍebíze u Slaného, kde se narodil 27,2. L84g, zvolil si
k svému pÍíimení Beneš literární píívlastek. Děd z matčiny strany i otec,
y.9"i9\Ý krejčí' byli písmáci a vynikajícÍ vyprávěči místnÍcl pověští. Pro-
bouzeli v něm už od dětství zájwt o historii. Vzděláď mohli roďče TŤe-
bízskému poskytnout jen za cenu velkfch hmotnfch obětí. Gymnázium
studoval ve Slaném a v Praze, po absolvováď pražského bohosloveckého
seoináÍe pťrsobil rok jako kaplan v Litni u Berouna, od r. 1876 v Klecanech
u Prahy. Plicqí cboroba se stala piíčinou jeho pŤedčasné smrti 20. 6. 1884
v JMariánshfch IÁznic}..

T ebízslcf psal historické povídky a romány. osobitost jeho historické
ptÓzy je dána jeho vjrazně citovjrm vztahen ft &kgÍ|ním dějinám, jeho
woucím vlastenecn.ím a demokratickfm sm!'šlením. Mastenecnlí a deno-
kratismrrs mu prakticky sgljvaln protože pťedstavitelen národa mu byly
pčedevšÍm lidové wstvy. TŤebÍzskf pohlíží na českou historii očima svdho
soucitu s prost mi firrrni a spíše než samotné děiinné události líá dtrsledky
těchto událostÍ pro ávot lidu; pňipomíná iednak jeho utrpení, iedrrak ieboobranné snahy. Látkově čerpá z Pďackého Děiin, někdyi z mistnich ko-

nik, ze ápisú ve farních a městskfch archÍvech a v pamětech. HistoricM

fakta isou však ien opěrnÝmi bodY nebo rámcem ieho prÓz. Dďeko blíže

,,.z ť ue*e reprodulci áeii""e skutečnosti má k romanticky poiatému

oy,Áe." ourLu a k povÉsti stvoiené lidovou fantaziil V jeho ďlech se

''i"""ir v obměnách ava zauaani tyÍ'y postav: noudčí a zkušeď starci' ktďí

iako by ztělesĎovali svědomí 
" 

p"met národa, a nevinné dtvky' ieiichž

l'i'ár.'i.l 
-zi'"iv 

'y-uolizuit kÍiváy, nespravedlnost a utrpení v národní
. 

*i" ;. 
-st"i*ivp"o't 

iě"hto postav' některé |iné schematické prvky

(napÍ.opatuiicísemotivtaiemství,šablonorlitěsestrojovanéscényapod.)
a neměnnj, citovf patos vzáaluií Tňebtzského ptÓzu, jež byla ve své době

velmi populární, dnešnímu čtenáňskému vkusu.- - 
šve.povidty iadil Tiebízskf do kniŽních souborir poďe toho, do iaké

bistoricié doby isou situovány, a takto bv19 ieho ďlo počádáno a vydáváno

i p"'áqi. v po'.rata.n 
"".o.,bo* 

V čerzldncích kalicha s rictou zobrazuie

Husova pňedchtrdce tntitte", Štítného a mladého Husa, Žižku uvádí na

,"to'iďo ástupce a..tnyÁ zemanťr ve sráŽkách s panswem (Na staoech).

souuorVzďfi-katichasnmu;eobrazyzrÍ:zr'fchetaph.usitskéhobnutí
azdúrazĎuje*o-"',.ynárodněalidověobranné;největšísympatiepatÍí
táborťrm. Rozklad a porážku husitství pokládá Tčebízskf á neštěstí pro

národ, Lipany jsou áu ,,broben první české lidovlády.. a také hrobem

nfuodrt jednory.-- 
Ň";"eisr eesiaiu Tiebízského ie věnována pobělohorské době. Námětem

notztot,o,,n,i,,h elegiíi iady prací mimo tento soubor isou krutosti ďicetileté

uátv, *"av i.aoottiu"t'l rodin, nájezdy žoldnéňskfch vojsk, drancovánl

země cizlšlechtou, násilné metody protiÍeformace, tragickj,riděl exulantÍt.

TiebízskfpŤirovnáváČechytéaouvteKalváriiposetékríži,naděiičerpá

" 
át'íJ.v 'i'a"bost lidu 

" " 
prla"dt'odvahy a statečnosti (Tomď Dntultn).

bliis.e'l jeho žďozpÉvu |e irlavně r9dnÝ.ďfskf krai, alc též P-raha' KáÍl-

stejn a okolí Klecan. tarn umtstt| Leoohradechou potlidhu (1882). lman
Věirovec, někdeiší prtrvodce popraveného Kryštofa Haranta z Po|žic

a věmf stražce ieho pama*v, iJho schovanka, osiielá Harantova neteŤ'

i rr"'an.t'u .yn, oap"oit, d""Í se Větrovcovjm vlivem taiícně. vrátí

k otcově uir" a vě ovno**.ur '" 'iáuá bojormíkerr za českou věc i mstitelern

jeho smrti, patŤí k.vpi"ty- postavám Tiebízského prÓzy. V ieiich osudech

a u pon,omach, které se prinnaty kraiem, zrcaďí se riděl celého národa.

vÝhied do lepší budoucnosti nese s sebou postava Balbíno1a, tieba ien

epizodická a letmo naznačená. Román Trnooá koruna (č. 1879) poukazuje

uamravnitozporyčeskfchkatolíkťr,kteiísloužÍvcísďskémvojsku'ana
neméně palčivou oteztu orulantŮr ve švédské armádě. Děi wcholí bratro.

wažednÍm bojem, po němž si ti, kteŤí vítězstvím zachovali HabsburkÍtm

císďskou korunu, rro}ce uvědomují tragiku situace i to, že sobě a národu

dobyli ien ''tÍnovou korunu.. dalšího utrpeď.

ostatní TŤebízskďo p*"" 'i berou látku z rozmanitÝch děiinnÝch

epoch. Někdy se potous.eit vystihnout celkovf charakter dobg napÍ. za
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nik, ze zápisfi ve farďch a městskfcb archívech a v pamětech. HistoricM

ill" i'." *ar. i* opěrnÍ*i body. nebo rámcem ieho prÓz. Dďeko blíže

,,.J ť ue.,,e reprodut<ci áeii"''c skuteenosti má k romanticky poiatému

wsněnému obrazu a x povÉsti stvoiené lidovou fantazií. V jebo dílech se

;i;;;ffiili"a[ á*;atr"dní typy postav: moudŤí a zkušení starci, kteií

;.r." 
,uv 

ztělesůovali 'ueáo.1i' -" 
p"*et '11o.1", a nevinné dívky' iejicM

zmaňené životy symbolizuií kŤivdy, nespravedlnost a utrpení v národní
. "*Ň""r. 

stá.oiyp,,o.. iě"h.o postav' některé jiné schematické prvky

(napi. opakuiici se moiiv o!"*'.ot, šablonor'itě sestroiované scény apod.)

a neměnnj,citovy patos vzáa\uttTŤebízského pt6zu, jež byla ve své době

velmi populární, dnešnímu čtenáiskému vkusu.'-š'! 
p."iar.v r"air Ťi"tr"'kf do knižních souborÍr poďe toho, do iaké

ni,toii"te doby |sou ,it.,ova.'y, a takto bylo ieho ďlo poŤádáno a vydáváno

;;qi:Ý pá'rar.a"n 
"" 

'oouo* V čerodncích kalicha s rictou zobrazlje

Husova pÍedchtrdce Milíč* Štitného a mladého Husa, ŽiŽku uvádr na

scénu jako 
"a,top"" 

o,J-iÝ"L 
"".-t' 

ve srážkách s panstvem (Na staoech).

Soubor V ztiŤi kati,cnaiiiluje obrazy z ď;ťjnÝch etap husitskébo bnutí

a zdtrrazrluje .o*",,ry 
"a'oa"e 

a fidově obranné; největší s}mrpatie patŤí

táborirm.Rozkladaporlžtuhusitswípokl{dáTiebízskfáneštěstípro
národ, Lipanv i.oo áo ,,t'"obem prvnt české lidovlády.. a také hrobem

národni iednoty.-X"i'eísr 
easiana Tňebízského je věnována pobělohorské době. Námětem

Pobětohorskllch etegiii iady prací mimo tento soubor jsou krutosti tiicetileté

válkn osudy ;eanotrivctr i rodin, náiezdy žoldnéiskfch voisk, drancovánl

zemé cizlšlechtou, ,'a.lt''e -"toáy protirefomace, tragickj'riděl e-xulantÍt.

Tňebízskf pli,o,'"aueé."ny te aouv ke Kalvárii poseté kilži, naděii čerpá

z dtrvěry v odolnost ua" 
" ""prrra"dir 

odvaby.a statečnosti (Totlďš Dentulín).

Dějištěm jeho žalozpiÁle iltavně rodnÝ 'ie'''t5' kraj, ale též Praha' Karl-

štein a okolí Klecan.-iá 
".mir 

Leoohradeckou pooídku (1882). lmal
Větrovec, někdejší p'i.uoa." popraveného Kryšbfa {T-o 

z Po|žic

a věrnj, stfážce ;.nJp"*a*v,^ieiro schovanka, osiielá Harantova-neteň'

i Haranttrv ,p, oap-"alit., lí""Í se Větrovcovlm vlivem -ka!ícně. 
vrátl

k otcově víňe a ve 
"vn"Á"ui,",iáuá 

bojovníkem za českou věc i mstitelert

ieho smrti, patrr t rypJ[6 postavám Tiebízského prÓzy. V jeiich osudech

a v pohromá"t^, l.t.j '" pi.n"ay kraiem, zrcaďí se riděl celébo národa.

Vfhled do lepší uuJoucnosti nese s sebou postava n{t!11' tieba ien

epizoďcká a letmo *Át*a. Román Trnad hnruna (č. 1879) poukazuie

na mravní Íozpory e"'$'"r' katolík{r, kteií slouží v císďském voisku' a na

neméně pďčivou o.a't" oor.".t. oá soed'te armádě. Děi wcholí bratro.

waŽednÍm boiem, n*u si ti, kteŤí vítězstvírn zachovďi HabsbuÍkŮm

císďskou korunu, rrolce ouedonÚl uagiku situace i to, že sobě a národu

dobyli jen ''trnovou korunu.. dalšího utrpení.

ostatnÍ tr"ti",xjiá p*"" ,i booo-látku z rozmanitfcb děiinnÝch

epoch. Někdy ." pJil"í;i,,y'.moo". celkovf charakter doby, napi. za

tizo ní je u Bendla často literámí paroďe nebo travestie, ktetá -možůuje
postihnout životní bezobsažnost literárních konvqď. Takto píše Benď
v prÓze Formuld,ť na romdtly nebo báserl Písei milosti, kteÉ kdyŽ vyjádčila
zoufalsM nad bolofm' mrt\dm pohleden zboŽĎované dívky, končí deď-
kačním dovětkem ,,Na figuru na mé fajfce... Jako prozatér humorista vyšel
Benď z Rubešovfch humoresek; osobitf vlxaz lachÁzí tam, kde dovede
vyiáďit' iak se vznešené a citově ideální stfká s banalitou; napi. v povídce
Tatínhot41t juchty pocházejí všechny hrdinovy trynivé pfedstavy o jeho
lásce a o budoucím životním ridělu z baná|ních trapnfch situací.

Benďovo pťrvodní dílo je roztroušeno po časopisech, zčásti zťrstalo
v rukopisech; svou mladou poezii uspoiádal básnÍk do dvou cy$tt, Zoadlé
rďtže a Pímě' dochovanj'ch rovněž jeg rukopisně. KniŽně za Benďova života
vlš|v pouze jeho pieklady z díla Puškinova; mimo jiné uveď Benď poprvé
do čďtiny Puškinova Ezsžena Oněgina (1860). Timto piekladen také obo.
batil českÍ básnickf sloh tam, kde hledá odpovídající vltaz pro pňirozenou,
konverzačď plynulost básnické ďkce.

Václav Beneš TÍebízskÍ
/1849-1884/

A.u.tor vlastenecky zanícenfch historickfch prÓz s romantlckfmi
ději a postavami; e|egicky vyprávět o minutém, zvtáště
pobělohorském pokoňení národa a o utrpení prostého |idu.

Podle vsi Tňebíze u Slaného, kde se narodil 27.2. |84g' zvolil si
k svému pňíjmení Beneš literární pčívlastek. Děd z matčiny strany i otec'
ve9nickf krejčÍ' byli písmáci a vynikajÍcí vyprávěěi mÍstních pověstí. Pro-
bouzeli v něm uŽ od dětství zájern o historii. Vzděláď moHí roďče Tie-
bízskému poskytnout jen za cenrr velhfch hmotnfch obětÍ. Gymnázium
studoval ve Slaném a v Praze, po absolvovÍfurí pražského bohostoveckého
gemináŤe pťrgobil rok jako kaplan v Litni u Berouna, od r. 1876 v Klecanech
u Prahy. Plicqí choroba se stala pŤíčinou ieho piedčasné smrti 20. 6. 1884
v Mariánslcfch Lázních.

Tňebfuskf psal historické povídky a romány. osobitost jeho historické
pr6zy je dána jeho vjrazně citovjnr vztaherr k národním dějinám, jeho
woucím vlastenectvím a demokratickln son!'šlen{m. MastenecwÍ a deno.
kratismrrs mu prakticky splfvaln protože pňedstavitelem národa mu byly
pčedevšÍm lidové wstvy. TŤebízskf pohlíží na českou historii očima svého
soucitu s prostlrni lidmi a spíše neŽ samotné děiinné udáIosti líčí dÍrsledky
těchto událostí pro život lidu; piipomíná jednak jeho utrpení, jednak jeho
obranné snahy. Látkově čerpá z Palackého Dějin, někdy i z mistnich ko-
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vlády Rudolb II.' pod iejímž zermÍm leskem se taií piedzvěst budoucl
bělohorské katastroff (V ?o&,ečcŤ pětilisté rúže, drubá i p-a,n kartštejn-
shého ha,r*?,a). lindy v drobnějších ptízách ožívají staré kronikáÍské zá-
ryy nebo zprávy o místnícb piíběách z doby josefínské či z napoleon-
skfch vál*. VÍele píše'TÍebízskf o roce 1848 a spoiuje ho s hrisitskou
uadicí. VážÍ si hnud, které ie mu dokladem ,,české sity a vytrvaosti ne-
rimorné.., probuzením ,,sebevědomí lidu... Revoluce byla nutná, aby se
,,rodili zase Češi se srdcem, se ctí a ve hlavě s pamě .. (Pruní ruže).

Právo na v?pouru pť.rfuává Tiebízskf utlačenému a poďženému lidu
vždycky. Y Bluda,ťích, románu z braniborské doby, vysvětlirje zrod prvních
českfch ,,kacif .., hloubajících o rovnosti lidi, iako bnuti seďakir, kteŤt
se vzepieli zotročování. Několikrát ričastně pÍipominá selské rebelie a v ro-tnáně Bludné duše (č. 1879) lÍčÍ selské pwstjnt na Slánsku v 80. letech
18. stoletÍ, vyprovokované hlarmě zvťrlí rnchnosť. ,,Chtěli se vzpňÍmiti,
chtěu bÝti jako lidé s nesmrtelnou dušÍ, a ne iako němá tvái..... ffká
o svfch brdinech. Zábad podněcovatel vzpouťy stďec Refunaa, mery
se dá později poanat jako hrabě KoloVrat, odsouzenf pro protihabsLusty
odboj' a kterf zachráněním knížecího s}ma napomriže k ňešení konfliktu
mezi sedláky a wchností, Refundovo dobrodružné vysvobození rychtáčeKvěta z vězení, schťrzka vzboďenc v tajemné svatolotthardské kotlině,
pronásledovaní poustevníci, kteŤí pomáhají povstalcťrm, a jiné takovéto
mrctivy a postavy nesou romantickou osnovu, na nlž je dÍlo fabulačně bu-
dováno. Uvniď tohoto rámce se uplatĚuje i reálaě zpodobená mentďta
venkovsbÍch lidí a věrohodná kresba iednottivfch postav (protikladné
charaktery statečného rychtáfe Květa a ieho švagra, mstivďho seďáka
ouÍady, kterého vrchnost dosaď na místo Květovo a od něhož se nakonec
odw.átí i vlastnÍ rodina). V postavě mladého kaplana, kterf jde se vzbou.
ienci a smrtí zap|atl jejich svobodu, je zobrazen venkovskj, kněz buďtel
z počátkri obrození. I iinÝEi ději.-a postavami (vťrdce povstání koštišťáč
Rozhoda, pfipomínající kraiantrm Žit*av piÍklad; katoličtÍ venkované hlá-
sícÍ 9e k husitskjm pťedkrim jako k lidem své krve) jsou ďespoĎ naznačeny
myšlenkové a společenské proudn které pčipravovďy zrod nové doby.

Božena Benešová
/1873-1936/

|1oza|.čk1 9rední pÍedstavltetka psychotoglcké pr6zy nazačátku
m:.9|...!: Ve svém porídkovém atte zacn|tla trag|cié osudy
m|edfch !idí, st|ctávaiících se se světem maloměšiecterril"'.e"t'l
l konYence, c|tové chudoby a žlvotní prázdnoty a procházejícÍch
bolcctnfm ProGG3cm poznávánÍ a dezi|uzc. Po zkušenostech

z prvnÍ rvětové války vyrlsťujc |cjÍ krltika maloměš ÍctvÍ
v hledání Gclty k mravnímu pÍerodu jcdince a celé spolcčno*L
Postavy |c|ích románŮ svádějÍ zápas s Ynit'ní ocemě|ostÍ
e indtv|dua||st|ckfm robectvím a navazují nové lldské vztahy
a soclá|ní vazby.

Božena Benďová se narodila 30. 11. |873 v Novém Jiáně v rodině

advokáta. Dětswí a mládi prožila v Napaieďech na Moravském Slovácku;
prostňedí mďého města a měšéanské společenské vTtttvy' v něnž vyrostla

a od něhož se brzy - ačkoliv v něm do svfch pětaďic*i let álra - vědomě

ďstancovala, mělo vfznamnou ulohu v ieiím názorovém vÝvoii a později

i v ieiím literárním ďte. JinÝ, z.rračné oďišnÝ zÁžitkovÝ oknrh spoiuie Bene

šovou s Frenštátem pod Radhoštěm, odkud poctutzď oba ieií roďče a kde

v dětství i v pozdějším věku trávila léto; matka byla ze zdejšího tkďcovského

rodu, dědeček tu měl textilní ďlnu, byl staÍostou města a staročeskÍm
poslancem. Benešové se dostalo vzděláď běžného u měšťanské dívky ieií
áoby: po tŤi rokv navštěvovala vyšší školu v olomouci, dále se r'zdělávala
sarrra. Roku 1896 se provdala za železlnjčn1ho uiedníka v Napaieďech.
od mládí psďa verše i povídky, ale publikovat začala pčměrně pozdě:
první prÓzu uveŤeinila r. 1900 v Besedách Času (pod rodnÝm iménen Za.

ltetatova;, první knížka - její jediná básnická sbfuka Verše oěrné i prora'dné -

;t vysta ažl L909. VÝznamnÝm povzbuzením bylo pro ni sblÍžení s R. Svo.
bodovou, s níž se seznámila l L902 na Radhošti; jejím prostŤednictvím se
Benešová dostala do kontaktu s F. X. Šaldou a s oknrhem kolen něho'
a tím se jí otevŤely nové možnosti pro literární uplatnění. Roku 1908 se
pÍestěhovďa do Prahy, stala se existenčně neávislou a zab|a soustavně
iiterárně pracovat. Pčispivala zejména db Šďdoví'ch časopisŮ, se Svobo.

dovou redigova|a Lipu a konečně iako kritička a fejetonistka spolupracovala
s několika denÍky (Tribuna, Venkov). Do iejíbo života silně zasáhla váIka'
kdy byl odveden lejí sednrráctiletÝ syn a ďouhou dobu byl nezvěsmj'' nď
se po piewatu wátil z italskfch legií. ZemŤela 8. 4. L936 v Praze.

V prozaickém díle Boženy Benešové, kromě dvou rozsáh$ch prací romá-
norrj'ch, které z větší části vyplnily druhou, poválečnou etapu jeií worbn
pčevažují soubory povídek. Některé z nich sahaiÍ svou genezí až do obdobl
mladosti strávené v Napajeďech; srrÍm zp{rsobem koienÍ však celé její

dílo v tomto období, kdy se utváiel její základní zlcušenostď fond, kdy se
v koďrontaci s maloměstskjm prosďerlím a jeho životním stylem forrroval
její vztah ke světu..Tato konfrontace, jqímž,. subjektem jsou u Benešové
vesměs mladí lidé a nejčastěji dívky, tvoĚí také tenatickou osu jejího pied.
válečrrého povídkového díla a zirstává iejím ristiedním tématerr i později'
kdy v souvislosti s autorčinjm názorovjm rrÍvoiem nabfvá nové šíče.

Svou základď podobu dostalo toto téma už v první povIdkové sbirce
Benešové Nedobyt oltězsní (l91o). Hrdinkami těchto prÓz jsou mladé
ženy, bytosti vnitÍně osaměIé a citově ,,zÚÍazeioré,,, které vegetuií a lidsky




