
N204N
k básnické sbírce Láska a v němž se lyrická sloŽka poji ke složce rivahové,
a kromě ojedinělfch prací povídkoq|'ch pčevaŽují v Neumannově prÓze
publicistické žánry (fejetony, vzpomínkn reponážní črty), vesměs áuto-
biograficky za|ožené. Osobitou podobu fejetonu vytváŤí Neumann pied
první světovou válkou pravidelnjmi pčíspěvky v Lidov]ich novinách,
později shrnutjmi do dvousvazkové knihy S městem za ztidy (|922, |923)3
drobné zážitky a pčíhody z denního styku s piírodou a s prost1imi lidmi tu
spojuje s rivahami o akttrálních otázkách politick1i'ch, sociálních a kulturních.
obdobnjl charakter mají i ieho válečné vzpomínky, ptrvod'ně publikované
rovněŽ časopisecky a vydané pak v knihách Vtilčeni cixilistotlo (|g25),
Elbasan (|922) a Bragožda a jiné zltilečné ozpomínky (1928). Porúznu
vznikaly jednotlivé kapitoly Vzpomínek (l93l), věnované období olšanské
vily a někdejším Neumannoqi'm druhťrm (A. Procházkovi, F. Gellnerovi
aj.) a vydané souborně spolu se starš| Politickou epizodou (l9l l)' jež evokuje
ovzduší pokrokového hnutí 90. let a procesu s Omladinou. Ze zájezdu po
republice v 1. |932-33, kterf podnikl jako pňednáškové turné se závazkem
psát cestopisné fejetony pro Lidové novinn vytěžil Neumann dvousvazko-
v ' cestopisnj. deník Českosloaenskd cesta (!g34' |g35). Zachyti| tu své doj-
my a zážitky ze Slovácka, z iižlího a q|'chodního Slovenska, ze Zakarpat.
ska, z českého severního pohraničí a nakonec z Chodska a Šumavy. Poby-
tem na Zakarpatsku jsou inspirováay též lyrické prÓzy Enciány z Popa
Iaana (L933).

Z ostatní publicistiky, psané v pruběhu několika desítiletí pro celou iadu
časopisri a novin a zahrnující literární a v:itvarnou kritiku, teoretické
a progtamové stati' kulturně politické a politické články, rivahy a glosy
atd.' vydal básník za svého Života knižně jen malou čast. Z období anar-
chistického jsou to dva soubory, Socialismus a sooboda (1909) a Pžede ilaeimi
Panteonu (1911). osobiqfm Neumannov$m pňíspěvkem k formovánl
pťedválečné moderny byla iada statí, které autor vydal teprve po válce
v knížce Ať žije žiz:ot ! (1920); vyložil v ní svťrj progtam civilniho uměni,
blízkj' soudob1im ewopsk:im tendencím futuristiclcÍm a kubistickjm
a v nejednom směru pčipravující pťrdu poválečné avantgardě. S kritickou
situací na pčelomu 30' let' zeiména s rostoucím náporem reakce, se vyrovná-
váv.ÚvazeKrizendroda (1930). p9 rliskuse o Sovětském svazu, podnícené
reportáŽní knížkou A. Gida Návrat ze Sovětského svazu' zasahule knihou
Anti-Gide neboli optimismus bez pooěr a iluzi (|937). V ní podrobuie kritice
Gidova ideová v'.i'chodiska, znovu se - podobně jako v piedchozí kníŽce
i v iadě dalších rivah - vrací k naléhavé problematice postavení inteligence
v současném sociálním zápase a na základě iednoznačného tŤídního pňístupu
objasřuie aktuální otázky svobody a demokracie. Neumannovo publicistické
dílo dopl uje několik velkfch populárně naučnfch ptaci (Dějiny ldsky,
|925-27; Dějiny ženy, l93|_32i Francouzskd retsoluce, lg2g-3o).

Pčes padesát let tvfrrčí činnosti S. K. Neumanna, tohoto ,,pěvce lesťr,
vod a strání naší vlasti, všech běd, strázní a odboinj'ch naděií našeho nra-
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cujícího lidu.. (K. Konrád), prokazuje iak šíči ieho uměleckfch ájm{r, tak
i schopnost stále znovu obnovovat tvurčí vfchodiska v souladu s v.ivojem
umění i z trlediska člověka jednoznačně orientovaného v soudobém ďidnÍm
zápase společenskj'ch sil. Těmito vlastnostmi. také Neumann podstatně
zapŮsobil na vlvoj celé levicové kulturní fronty, zvláště pak na mladé so.
cialisticky a komunisticky orientované spisovatele, kteňí v jeho osobnosti
na|éza|i nejen zkušeného rádce a pňítele, ale i podněcující pňíklad pro své
vlasmí tvurčí usilí.

TerézaNováková
/1853-t9L2/

Tv rkyně povídek a románŮ, které vycházgjí z věrohodného
zpodobení lidového prostÍedí vfchodních čech a soustňeďují se
k nevšedním jedincrim a k jejich konfliktrim s oko|ím. Yfznačná
činitetka ženského hnutí a organizátorka národopisného prťrzkumu
vfchodních čech.

Dívčím jménem Lanhausová, pocházela z česko-německé Ťednické

rodiny (narozena v Praze 31. 7. l853). Dokonalá znalost němčiny, angličtiny

a franštiny umožĎovala ií sledovat evropskou literaturu, později i piekládat.

Vzestup českého národního hnutí v 60. letech v ní probudil vlastenecké

cítěni a zájemo českou literaturu. KdyŽ po svatbě r. 1876 pŤišla do Lito-

myšle se sv5im mužem, stiedoškolsk:im profesorem' dlouho se novému
prostčedí uzavírala. PŤednáškou o K. Světlé - do konce života v ní uctívala

svou učitelku _ zabiáji\a r. 1882 veiejnou i literárni činnost. Více než tÍicet

let se pak Nováková podílela na risilí o všestranné zrovnoprávnění ženy
(Ze ženského hnuti, L9|2). Litomyšl se jí stala také branou do lidového

světa. Prázdninov1i pobyt v Buďslavi r. 1886 a národopisnj,ruch na sou-

sední Moravě ji pŤivedly k soustavnému stuďu lidové architektury, náňadí'

ňeči a kroje (Kroj lidot.Ú a ntirodni ayšízltini na Litornyšlsful, 1890). Národo-

pisn prťrzkum podnikala s cílem zachránit vfsledky lidové kultury pied

tlakem prtrmyslové vjtoby a nivelizace, proniknout do duše i dějin tamního

lidu.
KdyŽ se po devatenáctiletém pobytu v Litomyšli vrátila do rodné Prahy'

uváděla ji veÍejná činnost, redigování časopisu Ženskll saět a v první iadě

iejí dva dospívaiící synové, botanik Teodor a literární historik a kritik

Arne, do blízkosti nejmladších uměleckj'ch a myšlenkovj'ch proudtr.

Stup ovaná bolest nad smní několika dětí včetně Teodora upevrlovala

později v Novákové pÍíchylnost k vfchodním Čechám aŽ do ztotožnění se

s nimi' V posledním desetiletí života se vfchodočesk1 venkov stal nej-
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vlastněišÍm autorčin:ÍE domovem. R. 1908 se nadobro pÍestěhovala do
světa sv!'ch hÍdintl, do svého prosečského domku -,,rrejsmutnější chalupy
na světě... V drobnfch črtách promltala své rozpoloženi do postav osÍuně-
lfch poutníkťr, kteÍí marně vztahují ruce k zapadajícínu slunci a po odcho.
du bytostí nejdražšich hledají sílu žít o samotě (V briky a ozdeclry, |9|t),
Autorčiny ápisníky však až do posledních dní zaplóují věcná pozorování
krajiny a pťírody. Úsilí o odosobnělj'uměleckj' vltaz atvar i pojetí umělec-
ké tvorby jako vykoupení z vlastního já a z osobnÍch stfastí sbližovďy
Novákovou s mladou literaturou na počátku století. (}.IejvnÍrnavějšími
vykladači autorčina ďla se stď Z. Nejed$; o. Theer, F. x. Šalda a M. Ma.
jerová.) Smrt zastihla Novákovou na uměleckém vzestupu; zemŤela v Praze
t3. tr. 19t2.

Ve své beletrii se Nováková zpočátku obírďa pčevážně náměty z městské-
ho Života (Z měst i ze s@not' |89oi Matoměstskj romrin,1890). ]ejí umělecké
dozrání znamenďy povídky psané od r. 1893 a vydané v knize Úlomhy
žuly (|902), Kresba svérázného venkovského prostieď se v nich spojuje
s postavami' které v mimoiádné chvíli něco s nedočkavjm napětím očeká-
vají, pŤipravují nebo vyÍizujl, a zažiji zklamání. Stará Chlebounka Žiiící
v nuzné domácnosti dceŤině marně očekává po dva dny vj'služku ze za-
biiačky od zámožného syna a zklamání pčijme s tichou rezigrrací (Drobcud
polétlka). Obětavá babička Loučková se ujme osiťelé vnučky, a když jí
děvčátko odvede smrt, šeďí pro sebe na dťrstojnjl pohieb. ZemÍe však ve
městě a tam ji cizÍ lidé pohŤbí jako žebračku do hromadného hrobu (S n' št).
V povídce Halouzky se chystá slavné posvícení; sedmnáctiletá Anička,
která se nedočkavě ričastní pčíprav, náhle umírá, a na dčíví, které nasbírala
k pečení posvícenskfch koláčÍr, pčipravuje se pohiební hostina.

Vedle povídek vzešly z všestranného prťrzkumu teťénu a ze studia
pčíslušné literatury napčed cestopisné č:rty, vlastivědrré obrazy (Z nejvlt-
chodnějilch Čech, |898; spolupráce na sborníku V c|ndní Čechy, 1905)
a posléze pětice vj'chodočeskfch románťr.

Nejhlouběji do minulosti sahá Jan Jílek (é.1898). Hrdinou román\'ie
chudli neduživ' chlapec, pak zručnf krejčí a lehkomyslnf mladík. Když
se dozví, jak jeho pňedkové včetně otce apěli iako češtÍ bratčÍ pro svoje
pčesvědčení, stane se z něho vážn! mu! kterf s vjjimečnou odhoďanostl
podstupuje nesnáze ritěku do Gerlachsheimu, stŤeďska českfch vystě-
hovalctr-protestantťr. Kromě života v českfch náboženskfch obcích v okoll
Berlína sleduje román ve větší šíňi část Jílkova života strávenou ve vězení
v Litomyšli a ritěk odtud pňi požáru města. Zde se projeví veliká mravnl
síla kiehkého muže, krutost jeho věznitelir a soudc'ťr i neteěrrost piihtížející-
ho okolí. V něm se jenom ojer|iněle ozve ričast s Jílkem, kterj'v tÍapách
a pŤes lákavé nabídky hájí svoje pčesvědčení, jinak pťevažuje nenávistná
zášť k němu jako k tvrdohlavému rušiteli pňizpťrsobivého pokoje.

Stuprlovanj' siror s vlastním okolím vede od mládí do skonu také hrdina
románu JiŤi Šmatltítt (č. l9oo). ChudÝ vesnickf chlapec od'mítne otcovrr
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pokoru a rezigrraci. Je hloubavÍ a vášnivf čtenáŤ, hledá pravdu, ,,co pieie
."t'"a.i* 

a sprostejm lidemn.. Katoličtí a evangeličtí faráÍi, k nimŽ se utikď'

,," i.t'o otázky odpovídat nemohou nebo nechtějí. ,,Muž nového světa..,

brněnst<5' dělník Hamerník, mu zprostŤedkuie některé myšlenky sociáIně

demokratického pťoglamu. Proti Šmatlánovi stoii seďáci' fara i část vlastní

ioai"v; ve stŤehu vtrči svému nábožensky myslícimu posluchači se ocitá

i striztirrj, ateista Hamerník. Ieště na smrtetné posteli se Jití Šmatlán těší

pi.o'."*", že sociální demokraté po vítězství ve všeobecnj'ch volbách

nastolí království boží na zemi, odstraní bídu, zajistí člověka ve stárí

a v nemoci. Epilog usvědčuje Šmatlánovu pÍedstavu z iluzívnosti - volby

nic nezměnily v zivote Šmatlánovy rodiny. Otec, slepj'žebrák' lcerému syn

pio '"*e uvažování o čádu světa a ze sttachu pŤed Ženou neposkytl víc než

staré boty, ,,dál chodí kdesi světem,,. - Život zasvěcen!. velké společenské

myšlence ie u Novákové stejně hodnf swchované ricty' jako plnf tÍpkosti'

odsouzen k nenaplnění.
V románech, které následovaly po Šmatlánovi, autorka psychologicky

prohlubovala charaktery jedinctr zauiat!'ch nadosobní ideou a doplliovďa

ie protihráči - lidmi zarneÍenymi na soukromj' zdat a dostupné radosti.
,owazynabjvaiínarozlehlosti,míiíkpostiženíurčitéhoprostŤedíaieho

proměn v čase.
RománNaLibrooěgruntě(č. l90 l)pestčevykres lujerrÍchodočeskÝ

venkov v letech 1847-.3. Gruntovník Jobek Libra se m{rže po zrušení

roboty oženit, jeho statek se utěšeně vzmá|tá, z něho se stane rozšafnj'otec

a pr.ástav.,,Ý obce. Chudší vesničané se však nedočkali opravdové svobody,

stouzi ien iinému pánu. Kominík Vediel trpí v čase bachovské reakce

oy*píou"ooo politi"ko.' nesvobodou národa, vězněním K. Havlíčka

Borovskeho; u. i'"". čelit ritlaku zašiná po pŤíkladu Palackého sepisovat

kroniku svého kraje.
Látkově, myšlenkově i stavebně neibohatší autorčin román Děti čistého

žiz:ého (č. tqoi) '. odehrává na Prosečsku v letech 1860-1900. Titulními

hrdiny lsou pŤíslušníci náboŽenské sekty, která neuznává Žádnou církev

a hleáa dobro, sptaveďnost, bratrství na zemi. LIž jen neistafší z ,,abta|ta-

mitÍr.. spoléháir, ze priiae král Marokán a nastolí tisíciletou číši pokoje

(žebrák Honzíček, star1f Pakosta). Většina ,,bratŤí.. a ,,sesteÍ.., jak se mezi

sebou členové sekty osíovuií, spoléhá, že cestu k vyššímu životu jim odhalí

rozum, poznání. Mezi nimi praktickou moudrostí, rozhledem po soudobém

veŤejném životě a snahou ž^,^.o,^t se o hospodáisk!' a sociální pokrok

u ,,é'unzsi* okolí vyniká Kvapil. Noviny, -volnomyšlenkáiské 
broŽurky

a tnizky nedávají vášnivÍm čtenáiir.n a mudrlantťrm jednoznačné odpovědi

na otá;ky, ,,kerak 1" t.nto svět složen a kerak v ůom žít, abychme došli

štěstíaspoko;enosti.,.Poznánibudíspíšeneiistotuatrj'zeĎaposlézevede
k rozpadu sekty. Tragická ironie prováz| osudy všech jejích členťr. Chtěli

tvrdost pčírody, těžkosti denního Živobytí a strázně vlastního srdce pÍemá-

hatrozumem,silouducha,azatimjsoukaŽdfiinakzaskočeniapŤemáháni
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vlastněišim autorčinjn domovem. R. 1908 se nadobro pčestěhovala do
světa svj'ch hÍdinťl, do svého prosečského domku -,,rreismutnější chalupy
na světě... V drobnfch črtách promítala své rozpoloŽení do postav osamě-
lfch poutntktt, ktečí marně vxahuií ruce k zapadajícímu slunci a po odcho-
du bytostí nejdražších hledaií sílu žít o samotě (Vlkriky a ozdechy, I9!|).
Autorčiny zápisníky však až do posledních dní zapl uji věcná pozorování
krajiny a piírody. Úsilí o odosobněl1i' uměleckf v.í'taz atvar i pojetí umělec-
ké tvorby jako vykoupeď z vlastniho iá a z osobních strastí sbližovaly
Novákovou s mladou literaťurou na počátku století. (Nejvnímavějšími
vykladači autorčina díla se stďi Z. Nejeďf, o. Theer, F. X. Šalda a M. Ma-
jerová.) Smrt zastihla Novákovou na uměleckém vzestupu; zemiela v Praze
t3. tt. t9I2.

Ve své beletrii se Nováková zpočátku obírala pčeváŽně náměty z městské-
ho Života (Z měst i ze samot, 1890i Maloměstskll romdn,1890). Jeií umělecké
dozrání znamenďy povídky psané od r. 1893 a vydané v knize Útomky
žuly (L902). Kresba svérázného venkovského prcstňedí se v nich spojuie
s postavami, které v mimočádné chvfli něco s nedočkavÍm napětím očeká-
vají' pňipravují nebo vyňizují' a zažiji zklamání. Stará Chlebounka Žiiící
v nuzné domácnosti dceŤině marně očekává po dva dny dslužku ze za-
bijačky od zámožného syrra a zklamání pŤijme s tichou rezigrr'ací (Drobooá
poléoka). obětavá babička Loučková se ujme osiŤelé vnučky, a když ií
děvčátko odvede smrt, šetlí pro sebe na dťrstojnj' pohŤeb. ZemÍe však ve
městě a tam ji cizí lidé pohtbí jako žebračku do hromadného hrobu (S n,úšt).
V povídce Halouzky se chystá slavné posvíceni; sedmnáctiletá Aničxa,
která se nedočkavě ričastní pťíprav, náhle urrírá, a na ďíví, které nasbírala
k pečeni posvícenskfch koláčťr' piipravuje se pohŤební hostina.

Vedle povídek vzešly z všesťranného prťrzkurrru terénu a ze studia
pŤíslušné literatury napťed cestopisné č:rty, vlastivědrré obrazy (Z nejvlt-
chodnějších Čech, 1898; spolupráce na sborníku Vllchodnt Čechy, |905)
a posléze pětice vfchodočesk1|'ch románťr.

Nejhlouběji do minu]osti sa};rá Jan Jílek (ě. 1898). Hrdinou románx ie
chudj'' neduživy chlapec, pak zručnj' krejčí a lehkomyslrrj'mladík. Když
se dozví, iak jeho piedkové včetně otce trpěli iako čeští bratÍÍ pfo svoie
piesvědčení, stane se z něho vážn! mu{ kter s vfiimečrrou odhodlanostl
podstupuje nesnáze ritěku do Gerlachsheimu, stŤediska česk1ch vystě-
hovalcťr-protestanťfi. Kromě Života v českfch nábožensk ch obcích v okol|
Berlína sleduje román ve větší šíči část Jílkova života strávenou ve vězení
v Litomyšli a ritěk odtud pňi požáru města. Zde se projeví veliká mravní
síla kŤehkého muže, krutost jeho věznitelťr a soudcťr i netečnost pčihlížející-
ho okolí. V něm se jenom ojediněle ozve ričast s Jílkem, kter1i'v ritrapách
a pies lákavé nabídky hájí svoje pťesvědčení, jinak pčevažuje nenávistná
zášt k němu jako k twdohlavému rušiteli pŤizptrsobivého pokoje.

Stuprlovan;f siror s vlastním okolím vede od mládí do skonu také hrdina
románu JiŤí Šmatttin (č. l9oo). ChudÝ vesnickf chlapec odmítne otcovu

pokoru a rezign'aci. Je hloubad a vášnivf čtenáŤ, hledá pravdu, ,,co pŤeje

it'.'a.i- a sprostejm lidem... Katoličtí a evangeličtí faráii, k nimŽ se utíkal'

,," i.t,o otázky odpovídat nemohou nebo nechtěií. ,,MuŽ nového světa..,

urněnskÝdětníkHamerník,muzprostŤedkuieněkterémyšlenkysociálně
demokrátickébo programu. Proti Šmatlánovi stojí seďáci, fara i část vlastní

rodiny;vestňehuvÍrčisvémunáboženskymyslícímuposluchačiseocitá
i strizírrÍ ateista Hamerník. Ještě na smrtelné posteli se Jifí Šmatlán těší

pi"a,t"uoo, že sociální demokraté po vítězství ve všeobecnj'ch volbách

nastoli království boŽí na zemi, oástraní bídu, zajistí člověka ve stárí

a v nemoci. Epilog usvědčuje Šmatlánovu pÍedstavu z iluzívnosti - volby

nic nezměnily v zivote Šmatlánovy rodiny. Otec, slepf žebrák' kterému syn

p.o '"*c.,vážování o ňádu světa a ze strachu pied ženou neposkytl víc neŽ

it",é boty, ,,dál chodí kdesi světem,,, - Život zasvěcen.i' velké společenské

myšlence ie u Novákové stejně hodnj' svrchované ricty, |ako plnf trpkosti'

odsouzenj' k nenaplnění.
V rominech, které následovaly po Šmatlánovi, autorka psychologicky

pťohlubovala charaktery jedinctr zaujatj'ch nadosobní ideou a doplĎovďa

ie protihráči - lidmi záměienjmi na soukÍom:Í zdar a dostupné radosti.
,ovazy 

nablvají na rozlehlosti, míŤí k postiŽení určitého pÍostŤedí a ieho

proměn v čase.
RománNaLibrwěgruntě(č.1901)pestčevykres lu ievj ,chodočeskf

venkov v letech 1847_š3. Gruntovnik Jobek Libra se mtrŽe po zrušenÍ

roboty oŽenit, jeho statek se utěšeně vzmáhá, z něho se stane rozšafnj'otec

a pr.á,tav..,Ý obce. Chudší vesničané se však nedočkali opravdové svobody,

slouži ien iinému pánu. Kominík Vediel trpí v čase bachovské reakce

,,y,.opíou".,ou politickou nesvobodou národa, vězněním K. Havlíčka

Borovského; ve snaze čelit ritlaku začiná po pŤíktadu Palackého sepisovat

kroniku svého kraje._- 
Látko,,ě, myšlenkově i stavebně neibohatší autorčin rcmán Děti čistého

ži,tlého (č, iso7) ," odehrává na Prosečsku v letech 1860-1900. Titulními

n,ai.,y jsou pŤíslušníci náboŽenské sekty, která neuznává žádnou církev

a Heáa.aou,o, spravedlnost, bratrství na zemi. Už ien neistarší z ,,abraha-

mitÍr.. spoléháji, ze priiae král Marokán a nastolí tisíciletou iíši pokoie

(žebrak i{onzíček, starj,Pakosta). Většina ,,braÍií.. a ,,sester..' jak se mezi

sebou členové sekty osíovují, spoléhá, že cestu k vyššímu životu jim odhalí

,o"o-, poznání. Mezi nlmi p'"kti.ko,' moudrostí, rozhledem po soudobém

veŤejném Životě a snahou )^"^,o,^, se o hospodáŤskÝ a sociátní poktok

u ,,á!uuzsl- okolí vyniká Kvapil. Noviny, -volnomyšlenkáiské 
brožurky

a kniiky nedávaií vášniv,rn čteniŤírn a mudrlanttrm jednoznač.rré odpovědi

na otázky' ,,kerak 1. te,,to svět složen a kerak v rlom žít, abychme došli

štěstí a spokojenosti.,,Poználíbudí spíše neiistotu atrfzeť' a posléze vede

k rozpadu s"kty. T.ugi"ká ironie p,oiá,i osudy všech ieiích členir. Chtěli

tvrdostpňírody,těžkostidenníhoživobytíastrázněvlastníhosrdcepiemá-
hatrozumem,silouducha,azatírÍLjsoukaždfjinakzaskočeniapčemáháni
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životem. Starf Kvapil, skučeny rozpadem sekty, neutěšen]Ím stavern české-
ho veťeiného života, vlastní cborobou a bezobledností ze stÍany synovy
domácnosti, končí jako sebewah. Pňes všecku hoikost, která provází,,děti
ducha..'na jejich cestě 7Apozná*i|m'Nováková nedává za pravdu náboŽen-
skjm fanatikum ani církvím. Nepňitakává však ani ,,dětem světa.. - lidem
uzavien1im do soukrorrrého zájmu. Klidná spokojenost liď oddanfch
kďdodenní činnosti i bezos'tyšaost a pŤÍživnicwí Manči Pešavové, vyzna-
vačky zásady ,,tedkejc platěj jenomej penÍze.., piedstavují v románi pÓl
platné životní praxe, součást ávota' kterf ritočí na,,dfti ducba.. a tlačí je do'
defenzívy. PÍesto závěr románu naznačuie, že v daoém prostÍeď 

"ouJáziuanáb'oženské odpaďictví, v raz nepoddajnosti a vzdoru.
Ústčední postava románu Drášar (é. rsro) ie zfuoverl ,,dítě ducha..

a ,'dítě světa... Poličskf rodák J. J. Michl-Drašar vystuduje o" koě".,
má ctižádost pokračovat v Jungma''ově Historii literatury české, bjt
národním buďtelem. Ale touží také po plném ,,piirozeném štěstí;, po
Ženě a roďně. Z tohoto napětí těží Nováková vfjimečnf obraz obrozenské-
ho literáta. Michl netrpělivě čeká, že rok 1848 zlomí také pouta, jimiŽ
katolická církev svazuje své služebniky. Když padne tato o"aei., 

"íit.'i.na svou pěst vymanit se z nenáviděné církve, hledá pomoc a pťímluvu také
u Jana Kollára. Bezradnj', všemi opuštěn}i a mnohokrát oklamanf pčijde
Michl na nejzapadlejší vesničku svého rodného Pofičska. Bieziny 

-ho 
prii-

mou laskavě, tesničané si váží kaŽdé sebemenší službn kterou jim ,, u&nej
pan Drašar.. prokáže ve chvíli vykupování z roboty. Josef Justjn tuti"t,t 

"zdo konce svého života nepňijme zapadlou vesničku l"to 'ue nejvlastneist
pťrsobiště. Nedokáže rezigrr'ovat na svou mladistvou ctižádosi vědecky
tvočit a uplatĎovat se v měňítku celonárodním. Když navíc Josefka Madě-
rová, první a poslední něžná a oddaná Drašarova láska, zemče pii porodu,
sklÍčenf muŽ se vrhá do erotickjlch dobrodružství. Jen pňíroda urovnává
ieho rozrušenou mysl, rozmnožuje a prodlužuje 'etro chviie štěstí a posléze
se staae častnÍu svědkem a nepčímjm komentátorem jeho ztroskotáni.
To když si Drašar dozná watkost a nepevnost takového,,pťtozeného štěstí..
a vyčítá si' že byl ,,chabj', sobecky bojovník... Umírá v Lrajní nouzi v nej-
chudším pťístěnku bfezinské chalupy. Jeďně chápavá ričast i ricta Biezin
provází ho až za hrob.

Z romanticlcjcb počátkir se Nováková propracovala kolem r. 1890
k reďismu. Nechtěla však pčijímat skutečrrost jako 't"u; vlastní veiejná
činnost a afuosféra 90. let nabitá hledáním volofch cest pro člověka, spo.
lečnost i umění v ď podporovďy sympatie k ,,pietvofuiíci činnosii..,
k lidem, ,,kteňí jsou doby své víliimkou' aouy;ine pak piedzvěstí... V lido-
vém Životě vj'chodočeském vyhledávala a srry- umenim tvoŤila postavy,
které isou ''sJmtézou ideálu a re^lity... Nad autorčinjn uzavÍenjm žiuot"-
konstatovala Marie Majerová, Že tímto poietím jeďnce v lidovém světě se
Nováková oďišila od ,,sboru realistickfch povídkáňťr.. a uvedla vesnickf
román do nejtěsnější blízkosti moderních uměleckj'ch snah.

Jan opolskÝ
/r875-1942/

Básník, jenž se svfmi prvními sbírkaml zaÍazuie mezi symbollsty
a v ce|é své da|ší básnické tvorbě l v drobnfch lyrickfch prÓzách
zrlstává poplatnf atmosféňe sk|onku 19. sto|etÍ.

Naroďl se 15. 7. |875 v Nové Pace v rodině advokátního riiednÍka.
Ve svém rodišti také prožil většinu Života: ve čtrnácti letech, když vychoďl
měšťanskou školu, začal pracovat v packé mďíiské dílně v. Kretschmera,
která čemeslně vyráběla obrazy svatÍ'ch, krajinky, zátiši a portréty. Zde
pirsobil téměi &vrt století. Pak se stal riŤedníkem textitď továmn která
začátkem 20.|et pťenesla své sídlo do Prahy; sem s nÍ pňešel i opolskÝ.
V Praze zťrstal až do smrti 20, 5. L942.

Dílo Jana opolského tvoií 11 básnickfch sbírek a asi 16 litlÝch knížek
drobnfch prÓz. TéměŤ všechny jeho práce vycházely v malfch nákladech'
často jako vzácné bibliofilské tisky, a jen málokdy se dočkaly druhého
vydání.

Prvními ďemi sbírkami básní, rydanÝmi na zlomu 19. a 20. stoletl
v ročrrích odstupech (Stlět vnutnllch, L899., Klehání, |900; Jeily a léhy'
l90l), vstoupil opolskÝ do české literatury jako básník symbolistického
ladění, piíbuznÝ J. Karáskovi a K. Hlaváčkovi. I z jeho veršťr vane nos-
tďgie a smutek, neboť tématem tu bjvá pomíjivost života i věcí' bezritěšnost
světa a jeho nepozrratelnost. K syrrrbolizováď duševďch stavŮ plynoucích
z této ctunurné atmosféry i ze společenské nezďazenosti a vyděděnosti
básník leckde využlvá pŤírodních motiv{r svého ádumčivého podkrkonoš-
ského kraje, zvláště v pozděiší sbírce .tlory, doly a lesy (1931), dále i látek
z historie a kosmu. Právě v těchto souvislostech se o něm často hovoňilo

iako o romantikovi, kterr. utíká ze skute&ého života do sntr a iluzí a v nich
htedá a nacházi zdroi své lyriky a svého poetična.

I když po prvníctr tčech sbírkách pÍišly s léty dďší, dokonce i satirická
sbírka .ÉIrsr ironie a satiry (L9Lt) pťevážně antiklerikálního zaměčenI,
ztrstává obraz básnÍka opolského stále tj,ž, tak jak se pčedstavil už na
počátku tvťrrčí dráhy. Jeho hudební verš je snad časem |eště propracova-
''eisi, ui.t.'o^ěiší' avšak v základním charaktenr se nerrrění. To platí i o jeho

metďorách a epitetech, ve kter.fch dobová kritika shledávala podstatnf

znak básníkova uměnÍi vywáčeií bohatou dekorativnost ieho lyriky, která
se však někdy ocitá aŽ na sarné hranici verbalismu.

opolského prÓza, která vysďídala poezii a vycMzela zhruba uprostied
jeho téměf čg icetileté literfuní činnosti, pŤerostla v počtu svazkt tvorbu
básnickou, ďe mezi těmito oblastmi ve skutečnosti neexistuje ostrÍ pieděl.

I v prÓze totiŽ zťrstal opolskÝ lyrikem. Tvoiil vesměs drobné ritvary' iež
vycházely pod charakteristicklmi názvy jako Kresby uhlem (L901)' Muka




