
P2t8P
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.
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Všechny tyto okolnosti se uplatnily a rozvinuly v autorčinj'ch wcholnj'ch

dramatickj,ch dílech' která vznikla brzy po obrázcícr''. Tragicky vyznívající
bra Gazd,ina roba (ptem. 1889) ie urrrístěna do slovácké vesnice a dÓ ra-
kouského prostieď' kam odcházejí slováčtí zemědělští dělníci za sezÓnní
prací, žijíce zde nadále ve zvycích a piedstavách svého domova. Chudá
švadlena Eva miluje selského syna Mánka' ale uražena jeho matkou se ho
ziekne a vezrne si kulhavého Samka. Po čase opustí nešéastné manželství
a odjede s Mánkem,,,gazdou.. zemědělskfch dělníkťl, do Rakouska. Když
však slabošskjl Mánek není schopen se pro ni dát rozvést a Eva je morálně
poníŽena tlm,že s ním žije jenom jako ,,gazdina roba.., vrhne se do Dunaje.
V dramatu Její pastorkyřa (rrem. 1890) je nešťastnou obětí lásky k nesvě-
domitému bratranci Števovi dívka Jenirfa, schovanka (,,pastorkyr1a..)
pyšné vdovy Kostelničky' která nejprve zataj| pÍed' vesnicí, že se Jentrfě
narodilo nemanželské dítě' a později dokonce nemluvně utopí. Hra však
již nekončí tragicky, nfbrŽ pokáním Kostelničky a pokusem Jen fy začít
noqj' život se Števoqim bratrem l,acem, kterf ji upiímně miluje. Po
Suoupežnického Našich furiantech z r. L887 znamenala obě dramata
Preissové nástup realismu na české ieviště. Hloubka inspirace, kterou české-
mu divadelnímu umění pňinesly hry Preissové, projevila se i v tom, že
první z nich zhudebnil jako operu J. B. Foerster (s názvem Eva, prem.
1899)' druhou Leoš Janáček (prem. 1904).

Ve své pozdějši rozsáhlé tvorbě prozaické i dramatické - čerpané jednak
z plostieď korutansk ch SlovincÍr' jednak z moravského i českého města
a venkova - nedosáhla již Preissová takové umělecké bezprostňednosti jako
v dílech z m|ádi. Yzdávala se svého realisticky syrového pohledu na člověka
a jeho společenské a citové vztahy a stále více tíhla k idylickému zpodobo-
vání Života a lidí; co zna|a a měla odpozorováno ze životnl skutečnosti,
podňizovala svfm ideálním pčedstavám. Vypracovala si tak postupně
vyprávěčská schémata, do nichŽ zasazova|a povrchně pojaté, pŤípad od
pňípadu obměĚované citové pŤíběhy; takto jsou napňíklad vytváieny její
životopisné romány z 30.Iet.

Arnošt Procházka
/L869-1925/

Literární kritik a pňekladatel' pÍedstavlte| generace 90. let.
Spolu s J. Karáskem v ní zastupoval její krajní, dekadentní kňíd!o.
!ndividualistickf' protiměšťáckf postoi m|adfch umě|cri z konce
století vyjadňoval v básnickfch obrazech ripadku a zániku;
v kritické práci pak prosazoval estetickou vflučnost a duchovní
aristokratiěnost umělecké tvorby.
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Arnošt ProcMzka se naroďl 15. 11. 1869 v Praze, kde absolvoval

orrrmnázium a nedokončil právnická studia. Povoláním se stal četnim

íÍedrríkem, vedoucím samotáiskou existenci v malém bytě s mnoha knihami

íoa,r^,y, Jednotvrárnf osobní Život staromládeneckého pedanta se naplĎo.

.,a i".' stálym stykem s uměDíÍr a nerinavnou literárně organizační aktivi-

ti".vzv t. t894za|oži|s J. Karáskem časopiseckj'orgán česlcfch dekadentťr

Moiterni ra)ue' weÍÝ ťídil pÍes tŤicet let aŽ do své smrti ; pňi Modemí revui

wcházela - blavně Procházkovou iniciativou - po desetiletí i kniŽní čada,

Áezi iejímiž svazky najdeme zvláště mnoho v!'znamnj.ch novinek české

ooezie (o. BÍezina, St. K. Neumann, K. Hlaváček, A. Sova, V. Dyk'

k. Toman) a několik objevnfch pŤekladťr z moderní francouzské literatury

(A. Gide, S. Mallarmé, A. Rimbaud). od r. 1905 se stal i poradcem a spo-

lupracovníkem dalšího vj'znamného eďčního počirru své doby, Knih

dobrÝch autorťr' vydávanfch K. Neumannovou. Zemňe| 16. |. L925

v Praze.
Arnošt Procházka vstoupil do literatury t. L892 jako literární kritik

v moravskj'ch časopisech po boku J. Karáska a F. X. Šaldy; jeho pčíspěvky

ve vesně' Nivě a v Literárních listech se poďlely na kritickém nástupu
generace 90. let. Také ony stály ve znamení nekompromisních soud{r
o uměď spjatém s vyžívajícírni se vlasteneckÍmi ideály českého měšéáctva'
usilovaly o v!'znamnějšÍ postavení kÍitiky v nfuodním písemnictví a o zvě-
dečtění kriticlcfch metod. oplraly se pčitom o estetické' psychologické
a sociologické práce francouzské kritiky poslednlch desetileti, jak ji u nás
pčedstavovali H. Taine, J. M. Guyau a E. Hennequin.

Vědomí krize myšlenkového světa vládnoucí spoleěnosti veďo mladé
autory jak ke ztrátě nadosobnÍch jistot, tak k exaltovanému kultu nezávislé-
ho tvurčího génia; u Procházky se toto názorové vj'choďsko stále vjmzněji
spojovalo se idťrrazněďm aristokratické pňedstavy tvorby, s okázaljm
gestem odvratu od Života do světa umění, s opoiením smrtí, zánikem a cho-
robně vybičovanjm erotismem. Tyto rysy také zhruba woŤily myšlenkovjl
a obraznj'základ tzv. dekadence, směnr, kter!'se v české literatuče uplatnil
i dík velké programové iniciativě A. Procházky. K jeho prosazení neváhal
Procházka vystoupit i jako básník kuri zní sbírkou zhnusené erotiky
Prostibo|o duše (t895), která zťrstala nepodaňen1im a jedinjm kritikovjm
pokusem v oblasti krásné literatury. Poté dále psal nerinavně jen kritické
rozbory a glosy o literatďe a v'tvarnictví do Modrení revue, kde uveŤeirlo-
val i četné své pÍeklady; soubory vybran ch čtánkťl a esejtr z tohoto časo-
pisu vydával po letech knižně (Cesta krdsy, t9O63 České kritiky, |9L2i
Francouzští autofi a jiné studie,|912). Vj'znamnou rozsáhlou statí, odhďují-
cí osobité národní rysy, jichž nabyla tzv. dekadentní literatura stčetnutím se
stísněn1llmi poměry české maloměšťácké společnosti' prispěl ProcMzka i do
Neumannova Almanachu secese (1896).

Moilerni rcv)ue se za ProcMzkova ňízení plně postavila do služeb symbo-
listické tvorby. Svou protiměšťáckou negací' propagací anarchoindivi-




