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lotlé; vše l9l1) a Francouzskou revoluci, ve které básník nalézal prozatím
vywcholení novodobfch dějin (ďptych Roky za století, skládající se ze
sbírek ozi a On; obé l92l), k současnosti (Kr čky dějin; Kam to spěje?;
obě 1926)' tak postupně se z ní vytrácel jednotící pohled i vniďní zaujetí
a měnil se v suchou reprodukci událostí a scén smíšenjlch s náhodně vole-
nlmi ponréty umělcťr, politiktr, vědcir, panovníkťr i prost1icb lidí. Cyklus
pak uzavírá reminiscence na Nerudu, báseř' Posledni kosmick písefi, obraz
svět{r krouŽících kolem svj,ch sluncí, a|e již bez naší země. Krajní pesi-
mismus tohoto závěru ovšem souvisí s básníkovlm celkoqfm postoiem
k poměrtrm zabvtžoazni republiky, je vytazen celkové ztráty perspektivy,
jež se odráží i v ostatní Macharově lyrice z té doby, zejména pak ve sbírce
Tristium Praga I - C (L926), Kniha konfrontuje sny a naděje' |ež Machar
vkládď do svobodné republikn s rozčarováním z ieiich vyplnění' a tak
demonstruie bezvj'chodnost básníkova kraině pesimistického společenského
postoje, ktery pak proniká i do jeho lyriky intimní a meďtativní, do jeho
epiky a do satirické tvorby (Na okraj dn:ú' L935).

Cyklus Svědomím věkťr vznikal již v době, kdy se Macharťrv tv{rrčí
ájem postupně piesunoval k prÓze. Její iádro tvočí feietony' které také po
Nerudovi znamenají vyvrcholení tohoto žánru v české literatuče |9. a za-
čátku 20. století. Svou fejetonistiku pokládal Machar za rovnocerulou
s vlastní básnickou tvorbou, a to pÍoto' Že skjtá možnost bezprostčedně
zaujmout osobní stanovisko k aktuálním udál<lstem. Feieton se tak Macha-
rovi stal prostiedníkem soustavného komentování českfch i rď<ouskfch
politickfch pomť.i':, místem pro názorová stŤetnutí s politicklmi odp{rrci
i zátiším, kde v tvťrrčí pohodě se intirnně vyznáva| ze vzpomínek, osobních
zážitkfl' i dojmÍr z cest. Jeho fejetony nesou plně pečeé autorovy osobnosti;
vyznačuií se vypjatou subjektivností a zaujetím, s iakÍm prosazují vlastní
ttázoty a soudy, nejčastěji polemicky zahtocené, hfií ironií a sarkasmem.
Těmito rysy se Machar stal obávanj'm polemikem, iehož ritočnost měli
pŤíležitost vyzkoušet literární odpťrrci České moderny, političtí protivníci
z ňad mladočechfr a nacionalistické buržoazie a konečně i stoupenci kleri-
kální politiky.

Fejeton chápal Machar iako dokument času, svědectví o myšlenkovém
Životě doby, a pÍoto také své feietony pravidelně shrnoval do knih bez
ohledu na to, maií-li obecnější dosah, nebo jsou-li cele poplatny chvíli.
Řaal je jednak časově, iak vycházely v Herbenově Čase nebo ojediněle
i jinde, jednak tematicky, a to zejména ty, které byly i pťrvodně koncipo-
vány jako souvislejší celky. Literárně nejhodnotněiší a také dodnes Deivíce
živé jsou dvoudíIné vzpomínky na dětstvÍ a studentská |éta Konfese literáta
(l90l), obsahuiící vedle prťrhledťr do intimního světa básníkova mládí iebo
tehdejší literární názory a íadu jinde netištěn] ch ranj'ch veršťr. Dokumen.
tární hodnota se v Konfesích pojí s otevŤenlm odhalováním vlastního nim
a dává možnost ke koďrontaci těchto vyznárr! s básníkovou dezi|lz|, iak
je vyiádiena v jeho ranfch sbírkách. Na Konfese literáta volně navazují
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vzpomínky na básníkfrv život a tvorbu ve Vídni Tžicet rok (1919). ŠirokÝ,
kladrrÝ i ápornj', ohlas vyvolďy práce, v nichž Machar vyvozoval praktické
dťrsledky ze svj'ch názorri na antiku a kŤesťanství a v nichž fomou cesto-
pisnfch studií z Itállie (Řím, 1907), formou satirick ch parrfletťr (Katolické
pooídky, l911) nebo konečrrě i rivahovlmi a polemick mi fejetony (Antika
a kťesťanstllí, 1919) se vyrovnával se soudobfm klerikalismem. Hlavně
Řízr absolutní idealizací antiky' ostrou kritikou stiedověku a papežského
fuma a konečně oslavou novodobé sjednocené ltá|ie ztozené z národně
osvobozeneckého boje podnítil četné spory, do nichž zasáhly i odborné
historické kruhy. K itďskému tématu se Machar ještě jednou vrátil po
dďších návštěvách Apeninského poloostrova v knížce krajinnfch dojmit
Pod sluncem italshllm (l918). Tematické celky vytváŤejí i feietony věnované
Vídni, rakouské politice a vztahťrm vídně k českému národu (Videfi;
Videiské profily ; oboji 1919) i vzpomínkové knihy na rťrzné osobnosti z Ii-
terárního Života, pÍovázené zpravidla jeiich korespondencí (oni aj ' 1927;
Za1lominaní a zclpomenutl' L929; Píi sklence oína,1929). Samostatnou knihu
pak vytvoiila komentovaná korespondence ČtyŤicet let s Al. Jir skem (|93l).

Z fejetonťr iazenj,ch časově má největší hodnotu vydání básnikov1 ch
polemik z 90. let Krtihy fejetont| I' II (|90L)' jež byly r. |92o znovu vydány
pod titulem Za r na a Trofeje, Ve stÍnu Macharovy fejetonistiky ne zcela
právem ztrstala jeho umělecká ptÓza, zeiména kníŽka drobnÝch obrázktr ze
života, usilujících o civilní, odpatetizovanf pohled na téma lidské deziluze'
Stard prÓza (l903).

Helena MalíÍová
/7877.Íg40/

Prozalěka, sociálně demokratická a komunlstická publicistka;
autorka emocionálně laděnfch románri a povídek s autobiografickfmi
prvky, v nichž sleduje osudy žen, jež sváděií zápas o své právo na plné
citové a společenské vyžitÍ.

Mastním jménem Helena Nosková; naroďla se 31. 10. L877 v Ptaze.
Dcera J. Noska, riiedníka, kteď v 60. a 70. letech 19. století psal drobné
prÓzy a ričastnil se práce v česk!'ch kulturních spolcích, a sestra vj.znamné
herečky, národní umělkyně R. Naskové, našla jiŽ koncem 90. let cestu
do společnosti praŽskfch umělcťr; byla piítelkyní anarchistickfclr literáttr,
seznámila se s R. Svobodovou, F. X. Šaldou aj. Navštívila čadu cizích zemí
(Francii, Holandsko, Itálii, Bulharsko, NEmecko aj.), r. |9I2 za srbsko-
.turecké války byla na Balkáně jako reportérka a ošetčovatelka. o rok později
8e stďa redaktorkou vÍdeĎskfch sociáloě demokratickfch Dělnickfch listtr'
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kde pracoval i její muž, spisovatel I. olbracht. Po válce se odstěhovďa do
Prahy a žila do r. t936 s olbrachtem u jeho otce, prozaika A. Staška v Krči.
R. 1920 navštívila ilegálně Sovětsk1f svaz. Stďa se zakládající členkou
Komunistické strany Československa a redaktorkou stranického tisku
(Rudé právo, Komunistka, Rozsévačka ai.). R. 1936 navštívila s delegací
česk1ich intelektuáltr v době občanské války Španělsko. Aktivně se ričastnila
boje proti fašismu. Zemšela v Ptaze |7. 2. 1940.

Ze žántově velmi pestrého díla Heleny Malíňové má největší v1znam
tvorba románová a povídková. Dobové risilí mladfch plozaikťr postihnout
intenzitu citového prožívání skutečnosti, zachytit odstíněnou náladu a proti
objektivnímu vyprávění zvolit subjektivizovan1i projev nďezlo v začínající
autorce vnímavou a citlivou žákyni. V jejích ptÓzách pievládá srdce a cit,
smysly a nervy; již od počátku si její práce podržují charakter víceméně
zpovědní, silně autobiografickj'' aÍ již zďirazněním jednoty vyprávěče
a autoÍa' nebo pčímo v motivech a dějích (napčíklad téma citové
vzpouťy ženy). Malíňová však nemá piíliš velkf smysl pro kompozici díla,
pro myšlenkovou preciznost a tvárnou kázeĎ. Proto je také šťastnější v po-
vídkách, kde mohla vyniknout její schopnost zachytit atmosféru okamžiku,
vnitční citové napětí a neurčitost ženské totthy (Lidské srdce, l9o3i KŤehhé
květing' |907; Proni polibkJ'' 1912). Mnohdy pak její povídky dostávají
anekdotickj'ráz, humorné zaměŤení a fejetonní lehkost.

V románové tvorbě se MalíŤová zpočátku soustňeďla na konflikt ženy,
usiluiící o plné uplatněnÍ své osobnosti, a muže, spoutaného konvencemi,
sobectvím a nerozhodnosti (Víno, |912; Popel,1914, aj.). Autorka se v těch-
to dilech piítiš nezabjvá podrobnější motivací pčíběhir, často spíše ilustruje
než zobtazuje zák|adní problematiku efotickÝch a citov1fch vxahtr. Typic-
k 'm projevem prvního tvirrčího ťrdobí je román Prátso na štěstí (1908).
Dílo konfrontuie pňíslušníka bohémské generace z konce století básníka
KováŤe s tiemi rfrznjmi typy žen: se sestienicí Rťrženou, která nalezla
štěstí v tichém, klidném rodinném prostčedí, a prudké okouzlení Kováťem
ji dovádí k sebevraždě; s intelektuálně rovnocennou partnerkou Zuzanou
a s mladičkou Jarmilou, která chtěla pomstít smrt své sestÍy. MalíŤová
popisuje citové vztahy' spokojuje se vnější charakteristikou, motivy iednání
jen naznačuje; její hlarrrrí pozornost je soustŤeděna na pestrf sled scén,
vfjevťr a stručné vyznačení děje. Citové krize a nedorozumění jsou časově
i prostorově velmi konkrétně situov:íny do Prahy konce a počátku století,
do prostŤedí kaváren, divadel, domácností ap. Román si tak podržuje
hodnotu dokume-ntárního obrazu pražské intelektuální společnosti ze z|oml
století (tento rys ie ještě zesílen v autorčině druhé redakci románu), ale
kompoziční roztiíštěnost oslabuie jeho hodnotu uměleckou.

V pozdějších dílech se Mďíňová pokoušela látky objektivovaÍ a zasazova|a
své piíběhy do rušného prostŤedí bďkánské války nebo do doby prudkÝch
společenskfch proměn (romány Srdce nenti stáni,|9L8i Vítězsttlí' 1918, aj.).
Dlouhé tvťrrčÍ trledání a často pčekotná tvorba vykrystďizovaly posléze

v originálnínr tvard pÍÓzy krátlqich, jakoby filmovfch záběttt' ťadÍcích se
k sobě v pŤímfch nebo nepiímj'ch konfrontacích' Tento mozaikov1!' zpitsob
vyprávění umožnil Malíňové zmocnit se časově velmi rozsáhlych děiit,
vtisknout jim iednotu buď pomocí základního motivu' obměĎovaného
v historickém vjvoji (román o divadle a herectví Mariola, 1940, pťrvodně
v Národním osvobození s názvem Věčnd Mariola, 1932)' nebo obrazem
jednoho života, proŽívaného v rťrzn1 ch časov!'ch risecích v mnoha dimen.
zích (román Deset žizlottl, 1937). Z celého autorčina díla jsou právě tyto
závěrečrré práce nejdznamnější.

Román Deset Životir má nesporně autobiografickf základ a ani autorka
pŤíliš neskrfvá, že osudy Evy Nygrfnové isou je|ími vlastními osudy.
Každá z deseti kapitol ie soustŤeděna k jednomu okruhu událostí' jež v!-
razně poznamenaly podobu hrdinčina života. V první kapitole, začiaajicl
r. 1887, kdy je Evě deset let, ocitrírne se ve světě ,,samého světla a samého

směvu.., uprosďed šťastné rodinné idyly, prožívané s rodiči a sestrou
Milenou. Druhou kapitolu tvoií piíběh manŽelství s nemocnj'm básníkem
proletáiem. V dalších kapitolách jsou sledovány pražské, paňížské a balkán-
ské piíhody. osu páté až deváté kapitoly tvočí vztah k sociálně demokratic-
kému redaktorovi Pavlu Dobešovi, vztah, kterl ko4čí po patnácti letech
rozchodem. V desáté kapitole stfunoucí, unavená paní hledá a na|ézá
novj. smysl svého života v pčátelství. Autorka se zaměňila k osvětlení sféry
intimní, citové a sféry veiejné, sociálně politické. Eva je piedstavena jako
jednostranně emocionální bytost, která se narodila a žilra ,,ve znamení
erotiky a nikoliv sexu.., s touhou po šéastném, láskyplném vztahu' jehož

katastrofa rozvtáti|a její život. Milostn1 vztah stále prolíná do oblasti
veiejné; v románu je pňedstaven svět pražské bohémy z konce století, hor-
nická stávka r. 1900, společenské a politické události ve Francii, na Balkáně'
ve Vídni a obšírně je líčen zejména pobyt v Rusku, agitační práce v KSČ
v 20. letech a pobyt ve vězení. UvnitŤ kapitol autorka k sobě Ťadí relativně
samostatné jednotlivé scény, usiluje o zobtazeni citové atmosféry vj'jevťt,
nikoliv o jejich vzájemné spojování.

Veďe romántr a povídek psala Malíťová též verše, pohádky a prÓzy
pro mládež. Z jejích pokustr o jevištní ritvar zťrstalo nejvj'znamnější drama
sociální vzpoury vyrtrstající z revoluční atmosféry r. 1905 Bratrsní' jež

bylo ještě téhoŽ roku inscenováno na jevišti Národního divadla. Rozsáhlá
je publicistická tvorba MalíŤové; kniŽně z ní vyšly jen Rudé besídky (L922),
stati svědčící o vzrušené situaci prvních poválečnfch let, kdy se sváděl
zápas o charakter nového státu. Konečně jako pčekladatelka se Malíčová
uplatnila zejména v pŤevodech díla T. Manna, francouzské a bulharské
ptÓzy.
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kde pracoval i její muž, spisovatel I. Olbracht. Po válce se odstěhovala do
Prahy a žila do t.1936 s olbrachtem u jeho otce, prozaika .\. Staška v Krči.
R. 1920 navštívila ilegálně Sovětskf svaz. Stala se zakládající členkou
Komunistické strany Československa a redaktorkou stranického tisku
(Rudé právo, Komunistka, Rozsévačka ai.). R. 1936 navštívila s delegací
česk ch intelektuálťl v době občanské vátky Španělsko. Aktivně se ričastnila
boje proti fašismu. ZemÍeta v Ptaze |7. 2. |940,

Ze žéntové velmi pestrého díla Heleny Malíňové má největší vlznam
tvorba románová a povídková. Dobové tisilí mladj'ch prozaiktr postihnout
intenzitu citového ptožívánl skutečnosti, zachytit odstíněnou náladu a proti
objektivnímu vyprávění zvolit subjektivizovan projev nďezlo v začínajíci
autorce vnírnavou a citlivou žákyni. V jejích ptÓzách pievládá srdce a cit'
smysly a nervy; již od počátku si jeji práce podržují charakter víceméně
zpovědní, silně autobiografickji at již zdÍrazněním jednoty vyprávěče
a autota' nebo pňímo v motivech a dějích (napŤiklad téma citové
vzpoury Ženy). Malíňová však nemá piíliš velk smysl pro kompozici díla,
pro myšlenkovou preciznost a tvárnou kázeĎ. Proto je také šťastnější v po-
vidkách, kde mohla vyniknout její schopnost zachytit atmosféru okamŽiku,
vnitiní citové napětí a neurčitost ženské tolhy (Lidské srdce, L9o3i Kiehké
kt'lětiny, 7907 3 Proní polibky' 1912). Mnohdy pak její povídky dostávají
anekdotickj'ráz, humorné zaměiení a fejetonní lehkost.

V románové tvorbě se Malíiová zpočátku soustiedila na konflikt ženy,
usiluiící o plné uplatnění své osobnosti' a muže, spoutaného konvencemi,
sobectvÍm a nerozhodnostl (Vlno' t9L2i Popel,|9|4'aj,), Autorka se v těch.
to dílech pŤíliš nezabjvá podrobnější motivací pčíběhťr, často spíše ilustruje
než zobtazuje základni problematiku erotick''ch a citov1ich vztahtr. Typic-
kj'm projevem prvního tvťrrčího ridobí je román Prdao na štěstt (L908),
Dílo konfrontuje piíslušníka bohémské generace z konce století básníka
Kováňe s tiemi rťrzn1imi typy Žen: se sestňenicí Rtrženou, která nalezla
štěstí v tichém, klidném rodinném prostčedí, a prudké okouzlení Kováčem
ii dovádi k sebevraždě; s intelektuálně rovnocennou partnerkou Zlzanoa
a s mladičkou Jarmilou, která chtěla pomstít smrt své sestry. Malíčová
popisuje citové vztahy' spokojuje se vnější charakteristikou, motivy iednání
jen naznačuje; její hlavní pozofnost je soustieděna na pestrjl sled scén,
vfjev a stručné vyznačení děje. Citové krize a nedorozumění isou časově
i prostorově velmi konkrétně situovány do Prahy konce a počátku století,
do prostŤedí kaváren, divadel, domácností ap. Román si tak podržuje
hodnotu dokume-ntárního obrazu praŽské intelektuální společrrosti ze z|omu
století (tento rys ie ještě zesílen v autorčině druhé redakci románu), ale
kompoziční roztiíštěnost oslabuje jeho hodnotu uměleckou.

V pozdějších dílech se Malíiová pokoušela látky objektivovaÍ a zasazova|a
své pňíběhy do rušného pfostfedí balkánské války nebo do doby prudkÝch
společenskjlch proměn (romány Srdce nemd sttinl,|9t8i Vítězsní,l9l8' ai.).
Dlouhé tvurčí hledánÍ a často piekotná tvorba vykrystďizovaly posléze
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v originálním tvaru pt6zy krátlcÍch, iakoby filmovfch záběrh' ťadících se
k sobě v pčímfch nebo nepiímj'ch konfrontacích. Tento mozaikovj'zpirsob
vyprávění umožnil Malíiové zmocnít se časově velmi rozsáhlj'ch dějit'
vtisknout jim jednotu buď pomocí základního motivu' obměĎovaného
v historickém vjvoji (román o divadle a herectví Mariola, 1940, pťtvodně
v Nfuodním osvobození s názvem Věčnd Mariola, t932)' nebo obrazem
jednoho života, proŽívaného v rirznj.ch časovj.ch risecích v mnoha dimen.
zích (román Deset žit:ottl, 1937). Z celého autorčina díla jsou právě tyto
závěrečné práce nejqznamněi ší.

Román Deset životÍr má nesporně autobiogafickj'základ a ani autorka
pňíliš neskrlvá, že osudy Evy NygrÝnové jsou jejími vlastními osudy.
Každá z deseti kapitol ie soustňeděna k jednomu okruhu událostí, jež v!-
razně poznamenaly podobu hrdinčina života. V první kapitole, začinajic|
r. 1887, kdy je Evě deset let, ocitáme se ve světě ,,samého světla a samého
tisměvu.., upfostred šťastné rodinné idyly, prožívané s rodiči a sestfou
Milenou. Druhou kapitolu tvoií piíběh manželství s nemocn:fm básníkem
proletáťem. V dalších kapitolách jsou sledovány pražské, paiížské a balkán-
ské piíhody. osu páté až deváté kapitoly tvoii vztah k sociálně demokratic-
kému redaktorovi Pavlu Dobešovi, vztah, kter:íl ko4čí po patnácti letech
rozchodem. V desáté kapitole stárnoucí' unavená paní hledá a na|ézá
novj' smysl svého života v pčátelství. Autorka se zaměčila k osvětlení sféry
intimní, citové a sféry veiejné, sociálně politické. Eva je pťedstavena jako
jednostranně emocionální bytost, která se narodila a žila ,,ve znamení
erotiky a nikoliv sexu.., s touhou po šéastném, láskyplném vztahu' jehož

katastrofa tozvtáti|a její život. Milostnj' vztah stále prolíná do oblasti
veiejné; v románu je piedstaven svět pražské bohémy z konce století, hor-
nická stávka r. 1900, společenské a politické události ve Francii, na Balkáně'
ve Vídni a obšírně je líčen zejména pobyt v Rusku, agitační práce v KSČ
v 20. letech a pobyt ve vězení. Uvniti kapitol autorka k sobě iadí relativně
samostatné jednotlivé scény, usiluje o zobtazeni citové atmosféry vj'jevit,
nikoliv o iejich vzájemné spojování.

Veďe romántr a povídek psala Malíťová též verše, pohádky a prÓzy
pro mládež. Z jejích pokustr o jevištní ritvar zťrstalo nejvj'znamnější drama
sociální vzpoury vynistající z revoluční atmosféry r. 1905 Bratrsní' jež

bylo ještě téhož roku inscenováno na jevišti Národního divadla. Rozsáhlá
je publicistická tvorba MalíŤové; kniŽně z ní vyšly jen Rudé besídky (L922)'
stati svědčící o vzrušené situaci prvních poválečnfch let, kdy se sváděl
zápas o charakter nového státu. Konečně jako piekladatelka se Malíiová
uplatnila zejména v pňevodech díla T. Manna, francouzské a bulharské
ptÓzy.




