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vfsledek. To se vztahuje na jeho poezii (Básně,l84l)' KeÍá chtěta vyiáďit
i elegii mamé touhy po ideáu, i citové zan|cení pro čin a aktivitu, na ieho
bizarní romantické povídky se zajímavjmi reflexeni o uněnÍ a společen-
skfch poměrecb (Pwtdfu6 pwěsti, obrazg a nwely,l845)' na jeho tfi histo-
rické povídky v Obrazech ze 14. a 15. věhu (r8,!4)'s ngcaďčnlm pojetím
Žit*y a krále Václava IV. a s pokusem podat v historickém rouše obraz
lidské špíny duševní, morální a charakterové, i na jeho prÓzu Vesničané
(1847), která chtěla vesnickou povídku pojmout nikoli iako idylu nebo
zpodobení vzorovj'ch charakteru, nfbrž jako obraz porušenjlch vztahťt
a deformované morálky. Několik Sabinov!'ch děl však pÍece rťrznjlm zptr-
sobem prokázalo uměleckou životnost. Povídku romantickj'ch paradox{t
Hrobnth (1837) s postavou tajemrrého muže, kterj'si zvolíl povolání hrob-
nÍka pro zam1fšlenou pomstu na hraběti Věnceslavovi, jenŽ mu odepčel
ruku své dcery a později sveď ženu, ňaďl ještě 11flgk Ílezi nejlepší díla
čsské novelistky. Z mnoha Sabinovfch her se ďouho 4a jevišti udržela
vtipná konverzačrrí veselohra ze studentského prostŤedí, Inzerdt (1866)'
rispěšnf byl Sabina jako operní libretista smetanťrv (Braniboii t: Čechdch,
|8661 Prodaná. netlěsta, 1866), Blodkťrv (V studni, L867) 4 Benďrlv (Star!,
ženich, 1883). Sabinovy časopisecké memoárové stati o česko-německé
kulturď Ptazez první pťrle 19. století a o jejích origináloích i áhadnÝch
osobnostech znovu zaujaly čtenáňe, když poprvé vyšly kniŽně t. |937
s názvem Vzponínky.

Za nejzdai|ejší Sabinovu prÓzu isou všeobecně uznávány ožiomé
hroful (|870), ,,obtázky,, z olomoucké věznice v 50. letech. Do jedné cely
se dostanou tii ltďové, Maďar a Čech, vesměs revolucíonáňi odsouzenÍ
k těžk'm trestťrm' a víderlslcj' chemik dr. Schauberk, kter'. si odpykává
krátkf trest za v roky pronesené v opilství. Povídka ngÍná jednotící děj,
její epickf tvar je dán prolínáním a vzájeltnlm doplóováním tňí odlišnÝch
rovin. Jednou je reálné zpodobení denního chodu vězeĎského Života,
postav vězĎťr, vychytralého profousa, omezeného velitele pevnosti. Dru-
hou rovinu tvoťí vyprávění vězrlťr, čtení dopisťr a ápiskťr . všechno to jsou
romantické pňíběhy o spiknutích, zradě, pomstě, odvaze, Tietí rovina je
spjata s postavou poŽivačného dr. Schauberka, zdán|ivě zaujatého jen
omezenjrmi praktickjmi zájmy, ve skutečnosti bystče gyalujícího a vzdě|a-
ného cynického komentátora. teho rivahy o politice, vztahu mocn1fch a ovlá-
danfch, o smyslu a konečném efektu všech revolucí' o české národní povaze
apod. tvoií v knize nesouvislé pásmo satirickfch gÍos a jejich smysl není
omezen jen dobovjmi aktualitami, jimiŽ jsou vyprovokovánY.

Literárněvědné a kulturně historické prozkoumání Sabinovy worby ie
dosud nedostatečné. Pčedpokládáme pouze' že jednou pot rď odhad Arbe-
sťrv, že Sabina,,i s nesmazatelnjm Kainov1im znarnením na čele zaslorržil
se o národ nepoměrně více nežli sto jinfch veleben ch diletantíčktl...
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Ferdinand Schulz
/L835-1905/

Publicistickf obháice národních práv, |iterární hlstorlk a kr|tik'
zastáncé zuš|echťuiÍcÍho' ideálnÍho rea||smu. Y povÍdkách si všímal
dobovfch společenskfch růkazrl se záměrem vychovávat, varoYat.
dávat pŤÍk|ad.

Narodil se 17. 1. 1835 v osa-áém mlfně u Ronova nad Doubravou,
od sedmi let žil v Nymburce. Gymnázium začal studovat v Mladé Boleslavi
a dokonďl jev Ptaze, na filozofické fakultě v Praze studoval pňírodní vědy,
historii, juyky a filozofii. Pťes deset ,let byl vychovatelerr hraběte Václava
Kounice, se svfm svěčencem podnikl cestu po západn| Evropě. Pči založení
Českoslovanské obchodní akademie (1872) bvl jmenován na tomto ristavě
profesorem češtiny a němčiny. ZenÍe| v Praze |6.2. |9o5.

osobnost široce vzdělaného F. Schulze charakterizuje veiejné pťrsobení
národně vj'chovné a osvětové. od počátku 60. let byl redaktorem v novi-
nách a časopisech, do Národních listťr' kde také Ťíďl kritickou pčílohu,
napsal pŤes tči tisíce politickfch statÍ' s\rÍui kritikami' povídkami a lite-
rárněhistorickjmi pracemi spoluurčoval podobu časopisu Osvěta, reďgoval
Zlatou Prahu v l. 1884-98. Z h,nižnic' na jejichž iízení se podílel, jsou pro
jeho profil pŤíznačrré zvláště dvě. PopularizačnÍ monografie, povídky a ro-
mánn vydávané v Matici lidu' lsilova|y o širokf čtenáÍskj' dosah látkou,
zpťrsobem podání i cenou. (Ze svjlch historickfch prací zde Schulz otiskl
mj. d[|a Jiť! z Poděbrad' |868 i Josef Jungmafin, 1873). Salonní bibliotéka p i-
nášela náročnější beletrii odpovídající již prosazen m a uznávan1im hcdno-
tám, knihy schopné Íeprezentovat českou kulturu i svfm vnějším vybave-
nim. Zaměčení této knižnice se stÝkalo se Schulzovou programovou péčí
o ,,literární obecenstvo.., o ,,společnost rodákťrv osvícen1i'ch a vzdělanj'ch,
která s písemnictvím vlastního iazyka jest v nepietrŽitém dťrvěrném a vÍou-
cím spojení.. a která takto zajišfuie uchováď ideál.ních národních hodnot
a podporuje ušlechtilé tendence v literatuŤe. obdobné zčetele ťídily
Schulzovu kritiku: doporučovď literatuie domácí látky a studium skuteč-
ného života z ''poeticky.. nebo ,,ideálně.. realistické perspektivy, odmÍtal
fantastiku, exotičnost, pachtění po světovosti, smyslnost, frivolitu. fako
nežádoucí odsouďl zolovskj' naturalismus a cizí mu bylo i tisilí české
literárnl moderny 90. let.

Svou prozaickou tvorbu pojímal Schulz jako iinou' životně názornou
formu a podporu své uvědomovací a osvětové ptáce. Z jeho povídek o sou-
dobém životě leckdy pak nápadně vyčnívá zamfšlené naučenI' v!'straha,
zušlechťující zťetel, pŤíkladná ilustÍace. Tfká se to také jeho prÓz ze šlech-
tického prostňedí (napÍ. Šlechtické nooely,1887), které méně zpodobuit
Životní zvyklosti venkovské šlechty v 19. století a více Schulzovy názory na
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žádoucí a neádoucí podobu českého šlechtice. Některé povídky pčekrafuj|
tizkj' tendenčrrí a tezoviqi rámec, napÍ. Čten bratrsfua 

"" 
'uet" praŽské

chudiny a drobnfch Lidl za Bachova absolutismu v 50. letech a zvláště
Latinsk babička (1883). Tato povídka si získala oblibu pňedevším pro svou
první část' iadu starosvětsky pťrvabnj'ch vfjevťr ze života parvisiy (Žáka
první tčídy) mladoboleslavského gymnázia. I.askavá a vzdělaná- matka
studentťr, ',latinská babička.., u níŽ je chlapec na bytě, měla životní pied-
lohu v postavě autorova studentského a|ád|. Ze Schulzovfch historickych
pr6z byla hodně čtena Nymburská rychta (|886). Je to dějově poutavé
v1právění z počátku 14. století o odboji nymburskfch měšťanťr a &ohích
českfch šlechticťr proti cizím, národnostně i bospodáŤsky agresívním
usedlíkťrm v čele s kupcem holandského pÍrvodu Mikulášem onlinem.

Josef Václav Sládek
/  7845-ts12 /

Básník' pÍekladatel a organ|zátor literárního žtvota. českou
kulturu obohat|! pledevším jako umětec, kterf ve své tvorbě
s|učova| tendence na první pohIed protichŮdně. tumÍrovskf kutt
ideá|u a vytŤibeného uměteckého tvaru s bezprost}edností
a Prostotou charakteristickou pro |idovou píseil. Touto formou
vypověděl svou víru ve vykupující hodnoty soucitu, statečnosti
a práce.

Narodil se 27. l0. 1845 ve Zbitoze iako syn zednického mistra;
matka pocházela z malého hospodáŤství a pekďswí. Prožíval dětství mezi
venkovskjn'i lidmi, v prostčeď takŤka ještě starosvětském. Rázovité figurky
a hlavně písně rodného Berounska oživil pozděii ve svfch ohlasovfch1bír-
kácb (Srarosoětské plmičky a jiné plně, Směska, oboií i891). S léty a s pfi-
bjvajícím pievážně trpk}rm životním poznánirn se mu venkovské prostňedí
stávalo stále draŽším, ievilo se ideálnějšlm. Ne že by neviděl 

"h.'dob.,,zaostalost a těžkf život svého rodného kraje, kter'f donutil tak mnohé
i k tidělu vystěhovďcťr. Rozhodující bylo však pro básníka něco jiného.
Do pčedstavy rolníka spjatého se svou pťrdou, těžce, ďe s láskou obdělá.
vanou' blízkého ještě !čírodě a neporušené traďci, vloŽil všechnu svou
naději' že usilování jednotlivce múŽe mÍt svŮj p|nÍ a zťeteln!'nadosobní
smysl. Stylizoval se do rolníkova životního postoje i písĎového vlrazu
(jako se později stylizoval Petr Bezruč do postavy slezského ,,kovkopa..
a barda), a vyjádčil tak s velkou ričinností své pojetí národní odotnosti
a lidského ridělu vťrbec (Sekké písně a České zněthg, t89O).

Dčive než vykrystalizoval tento ristŤední básnickf symbol, prošel autor

SetskÍch ptsď rtrajmi ŽivotnÍmi zkouškami 8 cest'mi tvťlrčlho hledání.

Po ukončění Akademického gyÚÍá2;.a se rozltoď studovat pĚíror{.ní vědy

a veďe toho též cizt jazyky a literatury . i za cenu, že se bude muset na

studiícb uživit sám. Rodiče mu nakonec svou ponloc neodepÍeli. Z Ptahy

odiížděl často nemocnf Sládek dom{r. oblibuje si poezii Byronovu' Brrrn-

sovu, zapisuie si místní pověsti, zkouší ,,dělat písničky.. v duchu lidové

po"x". ž"ui 
" 

těmito pokusy vlasmě ul'.a'gymnáziu, kde v iednom lite-

;ilí- kroužku po^J též Švatopluka Čecba. Čechovy a Sládkovy verše

určily tÓn almanachu Ruch,ktet! - z iniciativy Sládkovy a za ieho redaktor-

.*1 - yyaaa uprostÍed bouŤlivého roku 1868, v době manifestací za ěeské

"áu 
pia"o, ,,člske omhdina k upomÍnce na založení Nfuodníbo divaďa...

VeďeoblasŮlidovépoezie,pievážněsmilostnoutematikou,píšeSládek
doRuchuhoikéa burcuiícíverševlastenecké.Jeiichnnohomluvnost

" 
l.*'i"tj' patos nevyhovovaly zcďa, jak se později ukázalo, Sládkovu

básnickému zarrěÍení. Avšak něco z těchto ruchovskfch začátktr v jeho

poezii zírstďo: jakási zantcenost básnickébo gesta' v němž iako by po

oproštěné poetice generace bezprosďedně piedcMzející (po Nerudovi

".rrato,,i, 
t 

"i.z 
.rt sua.* b""opo. blthe neŽ Čech) znovu, v jiné

podobě ožíval buďtelskf patos vlastenecké lyriky Kollárovy.

Naděie v obrat nfuodních poměrú se nenaplĎovaly. V mladé generaci

sílily pocity nespokojenosti, světobolu; u Sládka byly navÍc Živeny až cho-

rouio" pŤecitlivělostí. Piekonat ii, nabÝt rozhled a získat pevnf životní cíl -

takovÍ byl vlastní prog!8E Sládkovy cesty do Ameriky v létě roku 1868.

.Rozboď se k ní na vywánlchicagsk!'bo obchodnika, jehož syna měl učit

češtině. V Americe pobyl dva roky. Živil se jako redaktor českfcb novin,

učitel polskfch dětí, pracÍ na farmách i jako nádeník na jedné mississippské

loď. Plavbá pies oceán a pouť napŤíč Amerikou od Michiganského jezera

až k Mexickému zá|ivu,poznání iinÝch, v mnohém svobodněiších společen-

'tÝcn po-e' ' ate téí stÍDú amelické civilizace, postavení donedávna

zolocáÝctr černochtr a krutébo ridělu takika iiž vyhubenÝch indiánskÝch

kmentr . tato bohatá zkušenost vybranila Sládkovy lázory a utwdila ho

v piedsevzetí stát se básnlkem.
Vfznamněi inežvčláncÍch,fejetonechavzpomínkách(sebranj ,ch

po,oo*edod.'ousvazkiAmeicklchobrázh1)seuplatnilyautorovyame'ric-
ické zážitky v první kntze Básni (1875). V ní a v následuiících Jiskrách na

zoff (1880) s" áa'oity ieště dalšÍ, pro Sládkovu tvorbu rozhodující ávotní

okolnosti. Po několika letech čekání, v nicffi usiluje mladf básník po

náwatudovlastiojistébmotnézaiištění-nejprvevredakciNárodních
listú, potom trvaleii jako profesor angli&iny -, uzavlr:á v r. 1873 sliatek

s Emttit Nedvídkovou. Rok nato umírá Emílie po porodu mnvého dítěte.

Poněkol ika letechosaměnírozhoďseSládekprodru}rémanŽelství.
Na léávněmpohoduapos i l uvechví l í chs t á l e sezho ršu i í cíne rvové
nemoci, avšak životnÍ otíes, jímž prošel, obráží se v jeho verších až do

konce. (ZemÍel ve Zbiroze 28. 6. 19|2).




