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a naděie anebo obměĎovďy nehluboké písůové motivy erotické a pŤirodn{.
Jeho epické básně - většinou popisné a psané nadneseně ozdobn1im slo.
hem - horovďy pro idďty svobody g náÍp.|ní a slovanské svébytnosti,
kreslily žántové postavy a scénn vyprávěly jednoduché pčiběhy z histoÍie
nebo ,,ze života... Nejznámější z jeho knih isou Z iarních luhtlp (L874),
Vlasti a soobodě (|883), sbírka s motivy slovenskfmi Z hor (|88l) a ďego-
rickf pčíběh Mrtzlti zmzě (|885). V duchu své pŤedstavy národní literatury
zarněiené proti subjektivismu a proti cizím námět{rm veď Pokornf jed-
nostranně vyhrocené poleuiiky proti lumírovcťrm, hlavně proti Vrchlickému
a Sládkovi' a psal satiricky ritočné verše. Nejv'.znamnější byla Pokorného
práce směfující ke sblížeď českého a slovenského národa a navazující na
podnět Heydukirv. Pokorn propagoval myšlenku jejich jednoty, ale ne.
dovpdl si ji piedstavit jinak než pfi zachováď společného jazyka alespoĎ pro
literaturu vědeckou (rivaha Literdrni shod,a českoslotsenskd' |88o). Z hlubo-
kého zájmu o Slovensko vyplynula rovněž jeho nejcennější kniha, dvoudílnf
cestopis Z potulek po Slotsmsku (1883, 1885). Pokornému se v něm podaŤilo
pťedstavit zajímavjm zp{rsobem v pásmu vyprávění, rivah a realisticky
ličenfch scén mnohotvám! obraz slovenské současnosti i historie, pÍírodní
krásu krajiny i Život lidu, kulturní a literární snažení i folklÓr. Pro tehdejší
dobu byly to informace neobyčejně cenné a měly zásluhu na lepším po-
chopení Slovenska z české strany.

Milota Zdfuad Polák
/1788-1856/

Preromantickf básník, kterf svou pÍírodně poplsnou a tÍvahovou
skladbou Vznešenost pÍírody obohati! repertoár obrozenské poez|e
nejen v tématu a žánru, ale i v básnickém slovníku, metaÍorice
a rytmice.

Vlastním iménem Matěi Polák. Naroďl se v Zásmukách 14. 2. |788
jako syn ševce. Devatenáctileqf se stal pomocnjm učitelem v pražském
sirotčinci, rok nato vstoupil dobrovolně do vojska sbíraného proti Na-
poleonovi. v l. l809-l3 pťrsobil na českém severorn.fchodě a vfchodě
a prostŤednictvím studovaného dobrušského kupce, básníka a komponisty
F. V. Heka se seznámil s vlasteneckjm faráiem z DobŤan J. L. Zieglerem.
Ten získal Poláka, iiž diíve německy básnícího, pro českou literaturu
a postaral se o časopisecké zveiejněni části ieho básné Vznešenost pžiroze-
'|os'i. Konečnou verzi tohoto dl|a, jež má v knižní podobě název Vznešmost
pfírodjl (l8l9)' pÍehléď J. Jungmann. PÍedtím prodělal Polák tažení proti
Napoleonovi, jako pobočník maršála Kollera pobÝval ve Vídni v áobě

kongÍesu a tii rcky v ltálii. Pčírodní a kulturní zážitky ze svého itďskébo

""i"."a- 
wlíčil v Cestě do ltdtie, pwnim obšírném českém cestopise:

-oJ,touat 
bo Ziegler v svém časopise Dobroslav (|820-22). V Itálii byl

páiat poa.one v L L82L-25 jako ričastník tažení rakouské armády. Mezi

Lt,o pror"s.. češtiny (L827{io) a válečného dějepisu (od r. 1837) na

uoie'''te akademii ve Vídeůském Novém Městě spadá jeho služba v po-

.aarc.t' tehdejších severních Uher. V té době iiž Polát' kterj' odcházel

r. 1849 do vfslužby v hodnosti generálmajora, pčestal česky psát a ná-

rodnímu hnutí se odcizil. ZemÍe| ve Vídertském Novém Městě (! iener

Neustadt) 31. 3. 1856.
Iméno Polákovo se pňipomíná pro pokusy o ohlasové básnění piedcháze-

jíci ohlasové tvorbě Čelakovského; nejznámější Polákova p1sel Oklamanll
.mitd.ček 

(Na rno doplĎuie dďšími suofani lidovou Sil isem proso.

Polák{rv blavní básnickf piínos spočívá v dj,|e Vznešenost piírody. Báseů roz-

dělená do šesti zpěvťr popisuje iakoby v plynulém obhlížeď pfírodu v ie-

iích rozmanitfcb podobách a ritvarech. Toto básnické panoráma piírody

začlná pohledem na jitční oblohu a k noční hvězdné obloze se wací, obiímá

hory, 1édovce, moňe, rolnika pracuiícího na poli, sopky chrlÍcí lávu' bouňi

naďkrajinou atd. Popisy, rivahy, vj'jevy, zbásněné pňírodovědecké vfklady -

v základnt formě ,,písď.. i ve formě ,,chválozpěvtr.., ,,mnohozpěvú.. atp.
- siednocuie trvalj'citově nadnesenf vztah k vďkoleposti pÍírodyi k ieií
tv{rrčí sfle, k zákonité ričelnosti její soustavy a k ieiímu ,,tvoÍci... Polákovu

Vznešenost, pŤinykaiící se tématem i pojetím k obdobnjm ďltrm ewopské
poezie, hudby a malíŤství 18. stoletÍ, pŤijal by dnešní čtenáŤ - pokud by

vúb." poro'o.ěl ieiim slovďkovj'm zvláštnosten - jako monotÓnď pro
jeií jednosteinÝ patos a rinavnou pro stereot,pní popisy. V své době byla
pňi|ata s nadšením a literární historie jí pŤisuzuje značn<l rrÍ'znam vlvoiovf :
uskutečrrila se v ď požadovaná velká forma lrické poezie, nďézala nové
možnosti poetického slovníku, svou rytmikou oponovala iednotvárnosti
puchmajerovského verše. Že navhc měl Polák i ,,pravé básnické posvěcení..,
ocenil dokonce J. Vrchlickj', pŤipomínaje ,,richvatnou apostrofu.. z časo-
měrného, ,,plnjm tokem lyrick m se nesoucího.. pŤedzpěvu básně: ,,Mhou
klenutj, strope' odvážnlm ve blankynr rozpjat / obloukeml Tobě pozdra-
venl a radosti pŤináším / usmání.....

František Pravda
/L8L7-1s04/

Katotickf kněz, autor mravouěnfch povídek pro lid; kde jcho
prosté vyprávění pÍevažuje nad tendenčností, dovede zachytit
svérázné rysy starého venkova.
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Vlastním jménem Vojtěch Hlinka. Pocházel ze starobylého selského

rodu, narodil se 17. 4. 1817 v Nekrasíně u Jinďichova Hradce. Gymnázium
vystudoval v Jindfichově Hradci, filozofii v Ptaze. Ve Vídni, kde začal
studovat bohosloví, probudilo se v něm národní vědomí, dotud potlačované
německ1|lmi školami. Po roce pťešel do praŽského semináie; v dobé stuďÍ se
zdokonaloval v češtině, v krouŽku kolegťr se seznamoval s idejemi sociálního
myslitele B. Bolzana. Po vysvěcení pťrsobil jako kaplan, nejdéle v Kvílicích
u Slaného, od r. 1847 byl vychovatelem ve šlechtické rodině v Hrádku
u Sušice. V Hrádku našel pak trvalj' domov a Žil tam doslova idylickfm
životem,,kněze-spisovatele... Když počátkem 20' století zemŤel (8. |2. |9o4),
byla iiŽ téměč zapomenuta jeho osoba i dílo, kdysi u pfostÍ'ch čtenáiri
oblíbené.

Pravda je autorem lidov chovn1!'ch povídek, jejichŽ tendence se nese
v duchu katolické morálky a které pfost:í/m' až naivním zpťrsobem, bez
velkfch uměleckjlch n:íroktr vypravují piíběhy z vesnice a z venkovského
maloměsta. Jeho ideálem je neproměnnj'čád patriarchální vesnice; postavy
a vztahy mezi lidmi, které ho ztělesrlují, stylizuje do podoby ušlechtilj'ch
vzor{r. Nebezpečí spatčuje v opouštění star;|'ch piísnj'ch mlavtr a v proni-
kání sociálních a myšlenkovj'ch novot všeho druhu; proti hodnotám venkov-
ského .světa staví do pfotikladu velké město s jeho svobodomyslností,
morálrrí nevázaností, citov1fm chladem' Leckde se dotj.ká i závažnlch
sociátnÍch problémťr venkova, napi. osudu nemanŽelsk ch dětí, vjměnkáť-
ské otázky. Lék na veškeré sociální neduhy viď v lásce k bliŽnímu, v souci-
tu, spravedlnosti a vťrbec v životě iízeném kčeséansk1imi mravními zása-
dami. Takto si pňedstavuje i ňešenÍ dělnické otázky, kdyŽ si v několika
povídkách všímá poměrtr v prvních tovfunách (Fabrika o Postu1lwě,
Daoid a Jonathan).

F. Pravda je stavěn po bok J. K. Tylcvi a B. Němcové proto, Že do české
literatury uváděl spolu s nimi venkovskou tematiku. Historicky vjvojovf
v1|'znam má pčedevším jeho raná tvorba, shrnutá do pěti svazkťr Pozsidek
z kraje (l85l-53). K patriarchální vesnici a k venkovskému maloměstu
nepťistupovď Pravda jako k pňedmětu národopisného zájmu, nfbrŽ jako
k životní realitě, kterou dobňe znal a jejíž vnější tváň dovedl jednoduchjmi
vyprávěčskjmi prostŤedky zpodobit. Popisuje život na statku' neděli ve
venkovském kostele, posvícenskou zábavu, polní práci, postavy pastevcťr'
děveček' čeledínťr, hajnfch, pytlrikťr, kramáĚťr, koĚďir; obvyklf iev a chpd
venkovského života má kontrastující doplnění v rázovitj'ch postavách se
zvláštními sklony, názoty, osudy a často i s neobvykljm vzhledem. Pravda
tyto figurky názorně pňedstavuje tim, že se většinou zaměií na jedinf
jejich charakteristick rys a ten pak sleduje v rťrznj,ch Životních situacích
(V vra kuídk, Krejěí Fortunát, Matěj sprosťdk).

Z prostčedí vesnického i maloměstského a z osobních zážitkÍl' vytěžil
Pravda svou snad nejzdačilejší povídku Štěptin z: Vít učí se na kněze.
Selskj' chlapec je poslán na studie, avšak láska k děvčeti i k venkovské

oráci ho odvede ze semináťe. Své vzdělání pak uplatĚuje jako hospodái na

iodném statku a pňispívá k hmotnému i osvětovému povznesení své vsi

a celého kraje. Hlavním pťrvabem této povídky (stejně jako povídky Matka

šttrdentťl) je líčení studentského životai v něm mťrŽeme hledat pŤedobraz

Jiráskovy Filozofské historie i studentskj'ch kapitol jeho F. L. Věka.

Gabriela Preissová
/  1862-19 46 /

Autorka četnfch povídek, románú a divadelních her, zejména
z moravského Slovácka a ze života SlovincŮ v Korutanech. Pros|u!a
hlavně dvěma svfmi realistickfmi dramaty Gazdina roba
a Její pastorkyřa.

Rozená Sekerová. Narodila se 23. 3. |862 v Kutné Hoče a mHdí
strávila pčeváŽně v PlaĎanech. Roku 1880 se provdďa do Hodonína,
aktivně se tam ričastnila národního Života a seznámila se s pčedními osob-
nostmi české kultury na Moravě. Piedevším Herbenovu vlivu je asi možno
piipsat jeji zájem o život slováckého venkova. V 90. letech bydlela v Osla-
vanech, odkud podnikďa cesty do Haliče a do Ruska; dva roky ptožila též
na manželově statku poblíŽ Klagenfurtu v jižním Rakousku, kde ji zaujal
pťedevším život korutanskfch Slovincťr. Koncem století se pŤestěhovala
do Prahy a žila deset let uprostčed pestÍé umělecké společnosti; v jejím
bytě se scházeli také mlaď slovinští spisovatelé. Když se po ovdovění
podruhé provdala za rakouského plukovníka A. Hďbaertha' piesídlila do
Pulje v Istrii á odtud zajížděla do Itálie a Francie. Za ptvni světové války
byla obŽalována z ve|ez.rady, protoŽe podporovďa ruské zajatce. Po válce
až do své smtti (27. 3. |946) ži|a v Pnze a letní měsíce trávila v Chlumu
u Tčeboně.

Preissová literárně tvoňila déle než padesát let, avšak její nejvfznamněiší
dila vznikla v jejím prvním tvtrrčím ridobí do r. 1890. Své drobné povídky
shrnula do tŤísvazkovlch obrdzk ze Sloa cka (1886 a 1889). Jejictr nej-
častějším námětem je láska mladfch lidí, její iluze i konflikty, okouzlení
a rozčarování, stejně jako sociální piekážky a pňedsudky' které se lásce
stavějí do cesty; milostn a citov1i' život hodnotí autorka pŤevážně ze sta-
noviska ženy a jejího životního ridělu v dané společnosti. Na poměrně
maIém pÍostofl,r těchto pr6z isou ve vfstižnfch detailech zachyceny životní
poměry na slováckém venkově a osobité cítění, myšlení a jednání venkov-
sk ch liď. Ačkoli většinou jde o drobné ,,obrázky ze života,,' projevuje se
v nich |iž i autorčin smysl pro vyostňenou dramatickou zkratku' i ieií
schopnost plastické charakteristiky postav ďalogem, užívajícím stiídmě
a vyváŽeně náŤečních prvkri'
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VlastnÍm jménem Vojtěch Hlinka. Pocházel ze starobylého selského

rodu, narodil se 17. 4. l8l7 v NekrasÍně u Jinďichova Hradci. Gymnázium
vystudovď v Jindňichově Hradci, filozofii v Praze. yg Vií{ni' kde za&l|
studovat bohosloví, probuďlo se v něm národní vědomí, dotud potlačované
německ1imi školami. Po roce pčešel do pražského semináťe; v dobe studií se
zdokonaloval v češtině, v kroužku kolegťr se seznamoval s idejemi sociálního
myslitele B. Bolzana. Po vysvěcení pťrsobil jako kaplan, nejdéle v Kvílicích
u Slaného, od r. 1847 byl vychovatelem ve šlechtické rodině v Hrádku
u Sušice. V Hrádku našel pak trvalj' domov a Žil tam doslova idylicklm
životem ,,kněze-spisovatele..' KdyŽ počátkem 20. století zemŤel (8, |ž.9o4),
byla jiŽ téměč zapomenuta jeho osoba i dílo, kdysi u prost1ich &enáiťr
oblíbené.

Pravda je autorem lidov:|'chovn1fch povídek, jejichž tendence se nese
v duchu katolické morálky a které prost]irn, až naivním zpťrsobem, bez
velkfch uměleck ch nárokťr vypravují pňíběhy z vesnice a z venkovského
mďoměsta. teho ideálem je neproměrrn ňád patriarcbáLní vesnice; postavy
a vztahy mezi lidmi, které ho ztělesIlují, stylizuje do podoby ušlechtilj'ch
vzor{r. Nebezpečí spatčuje v opouštění star ch pŤísnj'ch mravir a v proni-
kání sociálních a myšlenkovj'ch novot všeho druhu; proti hodnotám venkov-
ského světa stavi do protikladu velké město s jeho svobodomyslností,
morální nevázaností, citoq!'m chladem. Leckde se dotfká i závažnlch
sociáInÍch problémťr venkova, napŤ. osudu nemanŽelsk:ich dětí, vjměnkáň-
ské otázky. Lék na veškeré sociální neduhy viď v lásce k bližnímu, v souci-
tu' spravedlnosti a vťrbec v životě iízeném kiesťansk1imi mravními zása-
dami. Takto si piedstavuje i ťešení dělnické otázky, když si v několika
povídkách všímá poměrir v prvních továrnách (Fabrika o Postu1looě,
Daoid a Jonathan).

F. Pravda je stavěn po bok J. K. Tylcvi a B. Němcové proto' Že do české
literatury uváděl spolu s nimi venkovskou tematiku. Historicky vjvojovf
vlznam má pčedevším jeho raná tvorba, shrnutá do pěti svazkťr Pooídek
z kraje (185l-53). K patriarchální vesnici a k venkovskému maloměsru
nepčistupovď Pravda jako k pťedmětu národopishého zájmu, nfbrž jako
k životní realitě, kterou dobťe znal a iejíž vnější tváň dovedl jednoduchlmi
vyprávěčskjmi prostiedky zpodobit. Popisuje život na statku' neděli ve
venkovském kostele, posvícenskou zábavu, polní práci, postavy pastevcťr'
děveček, čeleďnťr, hajnjlch, pytlákťr, kramáŤťr, koĎaŤťr; obvyklf jev a cbod
venkovského života má kontrastující doplnění v rázovitfch postavách se
zvláštními sklonn názoty, osudy a často i s neobvykl:j'm vzhledem. Pravda
tyto figurky názorně piedstavuje tím, Že se většinou zatréÍi na jedinf
jejich charakteristick rys a ten pak sleduje v r zn 'ch životních situacích
(V ora kuž k, Krejči Fortuntit, Matěj sprosť k),

Z prostčedí vesnického i maloměstského a z osobních záŽitkťr vytěžil
Pravda svou snad nejzdaŤileiší povídku Štěptiatn Vít učí se na kněze.
Selsk:|' chlapec je poslán na studie, avšak láska k děvčeti i k venkovské
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práci ho odvede ze semináče. Své vzdělání pak uplatĚuje jako hospodáč na
rodném statku a pťispívá k hmotnému i osvětovému povznesení své vsi
a celého kraje. Hlavním pťrvabem této povídky (stejně jako povídky Matka
šttldent.ú) je líčení studentského života; v něm mtrŽeme hledat pčedobraz

Jiráskovy Filozofské historie i studentskj'ch kapitol jeho F. L' Věka.

Gabriela Prerssova
/  1862 -19 46 /

Autorka četnfch povídek, románri a divadelních her, zejména
z moravského S|ovácka azeživota Slovincri v Korutanech. Pros|u|a
hlavně dvěma sv|mi realistickfmi dramaty Gazdina roba
a Jeií pastorkyiía.

Rozená Sekerová. Narodila se 23, 3. |862 v Kutné Hoťe a mládi
strávila pčevážně v Plarlanech. Roku 1880 se provdala do Hodonína,
aktivně se tam ričastnila národního života a seznámila se s pťedními osob-
nostmi české kultury na Moravě. Pčedevším llerbenovu vlivu je asi moŽno
pňipsat jeji zájem o život slováckého venkova. V 90. letech bydlela v Osla-
vanech, odkud podnikďa cesty do Haliče a do Ruska; dva roky ptožita též
na manželově statku poblíž Klagenfurtu v jižním Rakousku, kde ji zaujal
pčedevším Život korutanskfch Slovincťr. Koncem století se pťestěhovala
do Prahy a žila deset let uprostfed pestré umělecké společnosti; v jejím
bytě se scházeli také mlaď slovinští spisovatelé. Když se po ovdovění
podruhé provdala za rakouského plukovníka A. Halbaertha' piesídlila do
Pulie v Istrii a odtud zajížděla do Itálie a Francie. Za prvni světové války
byla obžalována z ve|eztady, protože podporovala ruské zajatce. Po válce
až do své smrti (27. 3, |946) ži|a v Ptaze a letní měsíce trávila v Chlumu
u Tieboně.

Preissová literárně tvoŤila déle než padesát let, avšak její nejv:i'znamnější
díla vznikla v jejím prvním tvuÍčíÍn ridobí do r. 1890. Své drobné povídky
shrnula do tiísvazkovlch obrázkti ze Sloadcka (1886 a 1889). Jejictr nej-
častějším námětem je láska mladfch lidí, ieií iluze i konflikty, okouzlení
a rozčarování, stejně jako sociálrrí piekážky a pňedsudky, které se lásce
stavějí do cesty; milostnj'a citovf Život hodnotí autorka pieváŽně ze sta-
noviska ženy a jejího životního ridělu v dané společnosti. Na poměrně
malém prostonr těchto prÓz jsou ve v stižnfch detailech zachyceny Životní
poměry na slováckém venkově a osobité cítění, myšlení a jednání venkov.
skfch liď' Ačkoli většinou jde o drobné ,,obrázky ze žívota,,, projevuje se
v nich iiž i autorčin smysl pro vyostňenou dramatickou zkratku, i její
schopnost plastické charakteristiky postav dialogem, užívajícím stiídmě
a vyváženě náňečních prvkir.




