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záklaď, od něhož se mohl - tŤebav polemickém nesouhlasu odrazit další
vyvoj.
Mezi piispěvateli almanachťrbyl Puchmajer jednou z nejvjraznějších
básnickfch osobnostÍ;svou tvorbou chtěl uspokojit pčedevÍíá
náročrré,
literárně vzdělané publikum. Jeho básnickf sloh, zatozeng na
sto.,n*ove
bohatémkonkrétnímpojmenování věcí a jevťr,vyznačujepiehledná
vj,stavba věcná i jazyková a plynulost básnickédikce. S jistotou vláď sirokou stalou žánrťr,od vznešené dy (Óda na Jana Žižku z Trocnan) az po zertovne
písně. Jeho adaptace bajek, v nichŽ doveď uplatnit smysl
iro pointu,
čtenáÍskyžily po celél9. století;jeho vlasteneckoulyrikou (N" j*yi u'n,)
začínánašepolitická poezie. Poďe polské pŤeďohy
Puchmajer
pieklad Montesquieuova Chr mu gnídského(1804),"p,".ouj
galantní milostnbu
poezii psanou pťrvodnějako doprovod k !7'atteauovjm rytinám.
Soubor
Puchmajerodch básní Fialky vyše|až posmrtně (1833), stejně jako jeho
Rllmoaní'kanebRllmor.lnisloaník(|824).

Ladislav Quis
/t846-1973/

Básník,PŤék|adate|
a kritik, pÍístušník
ruchovskégéneace.
Vydáva| takéčeskéklasiky a napsatcennévzpomínky.
Narodil se 7,2. 1846 v Čáshvi, jeho otec byl městsk m lékaiem.
Studoval gymnázium v Praze, v HavlíčkověBrodě a v Táboie,
kde se uŽ
živě ričastnil studentskéholiterárního dění. Právnická stud.ia na pražské
univerzitě zakončildoktorátem. Byl činnf jako Žurnalistakrátce
v Sabinově
Slovanu, od r. 1872 v Národních listech. od r. l88l byl dva roky advokátem v Čáshvi a potom dlouhá létav Pielouči. Sklonek života(od i'
tsoa;
trávil v Praze, zemíel l. 9. 1913v Černošicích.
Quis vstoupil do literatury se spisovateli almanachu Ruch a svou prvnr
sbírku, pťedstavujícícharakteristicképiednosti i slabosti poezie tohoto
1aměiení' také poďe generačníhomanifestu nazval: dal jí 1itul Z ruchu
(1872)' Quis nebyl básník smyslovénebo citovéinspira"",
,,yb.Ž spíšetyp
intclektuální. Měl dostatek vkusu, vnimavosti a vz,Jělání, aby umělecky
ztvárnil to, čímŽila jeho doba a co bylo v její atmosféie,ale nedostávalo
se
mu osobitosti, aby vtiskl .sv1fm verširm vjtaznější tváinost.
Jeho lyrika
nadšeněa oddaně opěvuje ideál vlasti a svobody. SoučasnícioceĚovali
na
jeho poezii i rétorick1i'patos vznešeněsvazující
slova a obrazy, mohutnou
intonaci čečnickfchotázek a oslavn1ich apostrof i konečně všeobecnost
pňedstav. Quis silně zdrirazrloval rovněž lidovost své tvorby;
spočívala
v tom, Že se chtěl pÍiblížit,,prostonárodnímu..tÓnu, a to v pisóové
lyrice
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i v básních epickfch, pieváŽně baladickfch. V duchu lidové pŤedstavivosti
a humoru 'o"žil ." vystihnout charakteristické rysy národního života, což
se mu s největšímrispěchem podaŤilo v cyklu ba|ad Hloupjl Honza (1880),
čerpajícimmotivy, známé pŤíběbya postavy z poMdek. Quisovi bylo cizÍ
imirovizování, a-d,bal proto o formtílní vytiíbenost suof i verše a o ieiich
rozmanitost.
poezii vjtaznou stopu, bylo
Tčebasnezanechal Quis iako básník v české
byly jeho pÍeklady,hlavně
Závažaé
vlznamné.
literatuŤe
ieho místov české
Cenná byla ieho práce
a
Kleista.
Schillera
pÍekládal
Goetha,
němčiny:
z
pii péčlivémvydávání některj'ch základních děl a autorťr českéhopísem.
nictvi, napr*tad Havličkovfch spisťra korespondence, kritickÝch článkťl
NeruáorrÝch, Erbena, Čelakovskéhoa dalších. Cenné byly i ieho studie
kritické a literárněhistorické. Zlačf,lÝ vj'znam rtlají kone&ě i Quisovy
skromně psanémemoáry _ jebo Kniha vzpominek (1902)' zac|tycuiici zajlmavéudálosti, detaily a postavy národního a kulturního Života na venkově
i v Praze od 50. do 70. let, charakterizujícítisilí tuchovskégeneracea pŤibtifu|ící čtenáŤiosobnost Nerudovu.

Karel Václav Rais
/1859-1926/
Tvúrcc reetistlckfch venkovskfch povídeka románrl, soustÍcděnfch
sporŮm o majetek ncbo
k rodinnfm nesvárúma generačním
k oběteyéčinnosti,,zapadlfchvtastencŮ.,;citlivě zpodoboval
st.roivětského č|ověka,stáÍía horskou krajlnu. Y pracíchpro
m|Ódcžvyslovlt redostl skromnéhodomova a venkovskéhodětstvÍ.
Naroďl se v Lázních Bělobradě 4. 1. 1859 v roďně drobnéhorolníka
a tkalce. KdyŽ po absolutoriu iičínskéhoučitetskéhoristavu zAča|t. L877
učit v Trhové Kamenici naŽe|ezniJchborách, byl zprvu zkrušen chudobou
kraje i strastmi učitelskéhopostavení.od mládí do stáŤís iniciativou i Po.
korou vykonával riěitelsképovolání; podílel se i na místníosvětovéčinnosti'
psal články do pedagogickfch časopisir,sestavil obsáhlf piehled o vjvoji
škol na Královskfch Vinohradech v Praze. Nikdy však neutkvěl v roll
',zapaďého vlastence... Pči všem zalíbení v lidoqfchovné činnosti tÍhl
k literárnl tvorbě. Touha bjt co nejblížkulturnímu centru ho vedla pies
Hlinsko (1882{7) do Prahy. Tam také8.7. 1926zemňel.
Po prvďch feietonech v Poslu z Budče 1878 a básních v Humoristickfch
listech hledal ''pfostÝ kantťrrekv pohorskémměstečku..kontakty s V. Benešem.Tfebízslr.fma J. Nerudou; J. Arbesovi (jemužse v dopise pšedstavoval jako ieden z ,,kandidátťrexistence..)vděčil za první povzbuzeni. Ve
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spoÍech z konce 70. let sympatizovď spíšs odp{rrci národního
směru, sc
Sládkem háiil volnost každépoctivé literárnÍ práce. V 80. letech
zdtrrÁovat
v uměnl hlavně ideu pravdy a českosti.Kritiku svépráce 'oÁy
-oa""ov
na konci století prožíval iako autor utwzenf - talé umorua""í
""
p"p"r".ltou svétvorby - v pÍednostech svémetodn která tíhla k realistick3riu
zpo.
dobování venkovského světa. Patňil mezi zakladatele a redaktory-e",opi,.,
pŤátelskf otruh tvoÍili A. Jirásek, A. Klášterskji
!t!on' i2ho
l. Ťr'o'i"v"",
M. A. ŠimáčekaZ. i[inter.
Mládeži byly určeny četnéRaisovy historické pňíběhy.Dětského
.
hrdinu,
kter'f pomáhá svému okďí od bidy, trápeď, stesku po vlasti po
a
aomove,
majÍ také autorovy obrázky ze současnosti.Pčíběh m
z dětství, obklopeného pohodou skromného domova, "raao.,
"itovym
"azi.tt,prosffi
tat
a pčírodou, dodává na bezprosďednosti osobď tÓn, blízkost
taove pisni
a ptnímu vyprávění (Dona, |9o3; PoiI Zoičinou, |9o6i Posledni
uto, t:sz+1.
Pro dospělépsal Rais aždo t. 1885 pievážně verše.V satirick
ch epigxamech a ďegoriÍch zesměšrlovalpoddanost a zištnost,varoval pr"a,,i,*,ností národa (pseudonym Prokop Bodlák). Poukazoval k dějinam
k u",,kovu jako k pramenťrmkladnfch hodnot, k městu jako ke lai";i "
.rp"at".
Osobní zkušenosti i obecnějšísměťování českéliteratu"y
oápo.,.auay
postupně Raisovu uměleckou pozor,nost od neutěšeného
.tá,,,, soudobého
večejnéhoŽivota a od obecnfch ideálťra soustÍeďovaly ji ke
každodenďmu
byti obyčeinÍch lidí. Teprve v tuto chvíli, na odchoáu do
Prahy, začal
spisovatel cílevědomě těžit ze znalosti lidového prostieď a
kraje,," boa".,ičinsku a Hlinecku. Navázal na svoje počátečnífejetony,
na venkovskou
povÍdku Hálkovu a na prÓzu Nerudovu. Pod Nerudovo"
v Národnich listech 1885 troiď|nf obrázek Z zllasažsk"llch"as.ii""."vsa
e.*aii, pál'w
vstup na pole prozaicképovídky.
Pro Raise povidkáčenení měťítkemčeskostiani mravní
síIyto, co o sobě
postavy Ťíkají,co vyzntvajl, ale jak jednají
v denní praxi, nějčastějipíímo
v rodině. I stčízlivěpátravému pohledu autora'
kter]|,vyznává v ument
pravdu.., se jako národně i lidsky nejzachovalejštjeví
:ťěT9:
venkov.
K-rejčíSejkora v povÍdcePro číslo
ma do aruneho dne došit novf taŇt.
jde
Pňesto
ze své osady vánicí do sousedního městečkak ueiíelovi
pro
noviny. Žena mu vyčítáieho vášeĎpro čtenía pro
svět, ale těší ji, že za
mužem pŤicházejísousedéna besedu. Povídka končívečerem,
.oáii".pi,
krejčíčtepii svíčceNátodní listy a hoňce si uvědomuje,
že to s národem
nevypadá dobie. ,,Českápravda.. je u Raise trpká; jedinou
ritěchou v nÍ
a lékem proti beznaději jsou drobní lidé, kteňíse
na svych místech snaží
pomáhat potťebnjm a nečekajiza to ani uznríní'
rozsáhléprozaickédílo K. V. Raise kroužíkolem takto pojatého
. loTě*j
člověkaa jeho postavenímezi lidmi. Podle toho, v
Í:b.r9ho
;"tc.*ii. ..
lidskémujedinci daií volně jednat a získávattím
aspoĎ vnitŤnízadostiučinění, lze autorovy povidky a romány rozdělit do tií
skupin
V jednévystupuie d{rvěňiv5?
a plach1fdobrák jako povolná oběťpoměrr).
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Pozomost se sousďeďuje k jedinci, kterého citová ztráta, tlak neibližšího
okolí i vlastní poddainost wbaií do trfaivého osaměnÍ a zoufďj'ch gest.
Madián v povidce odstrěm! obchází po matčině smrti'svoje sestry a piíbuzné. Z jejilch náŤk{r,klevet, posunk{r a náwhtr i ubohf mrzák poznenáhlu
vyrozumí, že je sám, všemi opuštěnj'; cestou domťrse utopí' aby nebyl
nikomu na obtíŽ. Hrdina románu Kalibtlo zločin (č, 1892)' dědic pěkného
hospodáŤství,trpí osarnělostív rodině, která se rozpaďa ne tak matčinou
smrtí, jako chamtivostí poztrstďj,ch. Vychytrďí pÍíbuzn| vášeli ke Karle'
která si starosvětsky neobratného a staršího mládence vza|a na matčin
nátlak, v{rle udržet ďespoĚ zdání rodinné pohody ďouho vedou jednání
Vojty Kďiby. Posléze si však dobráckf muŽ začneuvědomovat, Že s ním
ženai její matka hrají falešnoubru, a vzpírá se jejicb vyděračsM. K dramaticky vyhroceném ďďogu, kterf nese napiatÝ děj' piistupuje v těchto pasážíchvnitiní monolog; vyjevuje ro4)or mezi tím, jak se lidé tváÍÍa ieví'
a jacÍ jsou, i hrdinovu tíserl z tohoto poznání. Kalibovu shovívavou trpělivost k Ženě ukončí ziištěď, Že Karla patŤídávno jinému muži, kterÍ' je
otcem jeiího ďtěte. Záchvat bolestiplné mstivosti, v němŽ zabiie svou
ženu, pňivoď vzápétl i jeho vlastnl smrt.
Kaliba ie obětíi mstitelem' V pozdějšíchRaisovj'ch románech pievláda|t
lidé obětovaní, neiednou pťímoiakoby piedurčeď k ritrapám a aroskotání
(Stehte,č.1903; Siroteh,č.19ol). Šustrlojzl,hlavní postavarománu O ztracenénšetlci(č.1918-19)' se poněmčujea ztrácí'národu v dťrsledkutoho' že
iako člověk boiácnÝ ustupuje Ženě, která mu brání ričastnit se veŤejného
života na česko-německémpomezí. ohroŽenf je v těchto pozdních Rďsovfch ďlech každÝ, kdo pohrdne skromností, 7Atolužipo majetku a chce
prosazovat vlastní osobu na rikor druhfch (Na lepším,č. 1899). Zklamání je
téměŤnevyhnutelnjrrr ridělem vesničana, kter1 se dá z|ákat pozlátkem
města (Paničkou, č, t897). Jen v několika piíbězích vyzní konfrontace
člověka z vesnice a z města ve prdspěch toho druhého. V povídce Pes
pŤicházípo letech do rodné chďupy na návštěvu z Prahy dělník. otec
i macecha pŤijímajínevítanéhosyna s obavami, aby něco nechtěl. Jediná
bytost, která vítá bÍvďého členadomácnosti s radostí,je starf pes.
Protilehlf pÓl Raisova umění pňedstavuií idyly. Rozmarnfm i tkliv'j'm
pčíběhÍrm
se šťastnm koncem dodával autoÍ věÍohodnostitím, že je ponoňil do minulosti (Zapaďli vlastenci) nebo že v nich konfliktní situace
podával humorně (Pant ta Bezoušek,č. 1894; K ča, č. 1905)' UčitelskÝ
mládenec Karel Čermá,k,trrdina románu Zapadlí olastenci (č. 1893), pňicház| t. t842 ďo zapaďé horské osady Pozdětína nerad - chudoba ho donutila zanechat studií. Postupně nabjvá sebedťrvěry,sbližujese s místními
vlastenci, získává lásku Albínky z faty, iejí ruku a dobrou školu. Drobní
lidé se svfm humorem, se sv1i'mivášněmi i nezdary (románem se mihne
několik pŤípadtrlásek zmaŤenfch a krutfch, jedna poznamena-lataké Čermákovu matku), zámožnávdova Žalačka,která usiluje získat Čermákapro
sebe, to jsou momenty, kter:ÍmiRaisova idyla nabjvá na uměleckéživosti
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sporech z konce 70. let sympatizoval spíšs odpťrrci národnÍho směru,
se
Sládkem hájit volnost každépoctivé literáÍní práce. V 80. letech zdr:raÁval
v umění hlavně ideu pravdy a českosti.Kritiku svépráce
.o*v *oJ"*v
na konci století prožlval jako autor utvrzenj' - tat<ěmimoraa"o"
""
páp"r"'i.
tou svétvorby - v pčednostechsvémetody, která tíhla k realistick3mu
zpodobování venkovského světa. Patňil mezi zakladatele a redaktory-e".opi'"
lyon' i2ho pÍátelskf okruh tvoÍili A. Jirásek, A' Klášterskji I. Ťno."y"',
M. A. ŠimáčekaZ. iVinter.
Mládeá byly určeny četnéRaisovy historické pčíběhy.Dětského hrdinu,
'
kter.f pomáhá svému okolí od bídy, trápenÍ, stesku po vlasti a po
domově,
mají takéautorovy obrázky ze současnosti.Pťíběh m a
zážitkťrm
"itovym
z dětství, obklopeného pohodou skromného domova, r"ao"
p'o'ij,"t, tat
a pňírodou,dodává na bezprostťednostiosobní tÓn, blízkost lidoíe pisni
a ristnímu vyprávění (Doma, L9o3; Pod Zztičinou,|906; Poslední této,
lg24).
Pro dospělépsal Rais aždo r. 1885 pŤevážněverše.V satirickj'ch
.pigramech a alegoriíchzesměšůovďpoddanost a zištnost' varoval pr.a
n",uo.ností národa (pseudonym Prokop Bodlák). Poukazoval k dějinam
a k v.enkovu jako k pramenťrmkladnfch hodnot, k městu jako ke
.ip"aru.
Osobní zkušenosti i obecnějšísměčováníčeskéliteratury"a'oii
oápoutavay
postupně Raisovu 'měleckou pozornost od neutěšenéhostávu
soudobého
večejného
Života a od obecn!'ch ideálťra soustťeďovalyji ke každodennímu
bytí obyčeinj'ch lidí. Teprve v tuto chvfli, na odchodu do Prahy,
začal
spisovatel cílevědomě těžit ze znalosti lidového prostiedí a kraje ,,"
ío.L.,ičinsku.a Hlinecku. Navázal na svoje počátečnífejetony, na venkovskou
povídku Hálkovu a na prÓzu Nerudovu. Pod Nérudováu
zástitou vyšel
v Národních listech 1885 trojďInf obrázek Z otasaiskllchpo-ttl, p^rt,,
vstup na pole prozaické povídky.
Pro Raise povídkáčenení měňítkemčeskostiani mravnl
síly to, co o sobě
postavy Ťíkají,co vyzntvají, ale jak jednají v denní praxi,
nějčastějipčímo
v roďně. I stťízlivě pátravému pohledu autora, kter]i
vyznává v umění
pravdu.., se jako národně i lidsky nejzachovalejšíjeví
venkov.
:ťě:T9!
Krejčí Sejkora v povÍdcePro čislomá d,odruhého
dne došit novf kalmuk.
Pňesto jde ze své osady vánici do sousedního městečka
k učiielovi pro
nov.iny. Žena mu vyčitá jeho váše pro čtenía pro svět,
ale těší ji, že za
muŽem pňicházeiísousedéna besedu. Povídka končívečerem:
roáina spi,
krejčíčtepŤi svíčceNfuodní listy a hoice si uvědomuje,
že to s národem
newypadá dobfe. ,,Českápravda.. je u Raise trpká; jedinou
ritěchou v ní
a lékem pťoti beznaději jsou drobni lidé, kteňíse na
svych místech snaŽí
pomáhat potťebnjm a nečekajÍ
za to ani uznáni.
rozsáhléprozaickédílo K. V. Raise kroužíkolem takto pojatého
. l.Tě.:
člověkaa jeho postavenímezi lidmi. Podle toho, v jatc^mile
|9u1ftto
se
lidskémujedinci daií volně jednat a ziskávat tím aspoĎ vnitiní
zadostiučině.
ní, lze autorovy povidky a romány rozdělit do tií skupin.
V jednévystupujedirvěiiv5?a p|achy dobrák jako povolná
oběťpoměrir.
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Pozornost se sousďeďuje k jedinci, kterého citová zEáta, tlak neibližšího
okolÍ i vlastní poddainost whají do trj'znivého osamění a zoufalj.ch gest.
Mariján v povídce Oilstrčmll obchází po matčině smrti svoje sestry a piíbuzné. Z jejich náikťr, klevet, posunktr a návrhťri ubohf mrzák poznenáhlu
vyrozumí, že je sám, všemi opuštěn''; cestou dom{r se utopí, aby nebyl
nikomu na obtíž.Hrdina románu Kalibtlo zločin (č. 1892)' dědic pěkného
hospodáŤství,trpí osamělostí v rodině, která se rozpaďa ne tak matčinou
'*'tí, '"ko chamtivostí pozťrstďj.ch. Vycbytralt piíbuzrrí, vášerl ke Karle,
která si stÍlÍosvětskyneobratného a staršího mládence vza|a na matčin
nátlak, v{rle udržet ďespor! zdání rodinné pohody ďouho vedou jednání
Vojty Kďiby. Poslézesi však dobráckjl muŽ začneuvědomovat, Že s ním
ženai jqlmatka hrajífďešnou hru, a vzpírá se jejich vyděračství.K dramaticky vyhrocenémďalogu, kterj'nese napjatf děj, piistupuje v těchto pasážíchvnitčnímonolog; vyjevuje rozpor mezi tím, jak se lidé tváŤía jevi'
a iací jsou, i hrdinovu tíseĎz tohoto poznání. Kalibovu shovívavoutrpělivost k ženě ukončí ziištění, že Karla patii dávno jinému muŽi' kter!' je
otcem jejího ďtěte. Záchvat bolestiplné mstivosti, v němž zabije svou
ženu, pňivodí vzápét|i jeho vlastnÍ smrt.
Kďiba je obětíi mstitelem. V pozděišíchRaisovj,ch románech pčevládaií
lidé obětovaní, nejednou pŤímojakoby pčedurčeník ritrapám a ztroskotánl
(Stehte,č.1903; Siroteh,č.19ol). Šustrloizl,hlavní postavarománu O ztracenémšeaci(č.1918-19)' se poněmfuje a ztrácí'národu v dtrsledku toho' že
iako člověk boiácnÝ ustupuje ženě, }Íerá mu brání ričastnit se večejného
pomezl. ohroženjl je v těchto pozdních RaisoŽivota na česko-německém
vfch dílech každÝ, kdo pohrdne skromností, zatouži po majetku a chce
prosazovatvlastníosobu na rikor druhfch (Na lepšhn,č. 1899).Zklamání ie
téměŤnevyhnutelnlm ridělem vesničana, kter!' se dá z|ákat pozlátkem
mésta(Paničkou, č, |89?), Jen v několika pŤíbězíchvyzní konfrontace
člověka z vesnice a z města ve pťdspěch toho druhého. V povídce Pes
pňichází po letech do rodné chalupy na návštěvu z Ptahy dělník. otec
i macecha piijímají nevítanéhosyna s obavami, aby něco nechtěl. Jediná
bytost, která vítá bfvalého členadomácnosti s radostí,je starf pes.
Protilehlf pÓl Raisova umění pňedstavuií idyly. Rozmarn1i'm i tkliv}?m
pÍíběhtrmse šéastnj'mkoncem dodával autor věrohodnosti tím, Že ie ponoiil do minulosti (Zapaďli vlastenci) nebo že v nich konfliktní situace
podával humorně (Pantáta Bezoušek,č. 1894; Káča, č. 1905). Učitelskf
mládenec Karel Čermák, hrdina románu Zapadlí olastenci (č. 1893), piicltáz|t. L842 do zapaďé horskéosady Pozdětína nerad - chudoba ho donutila zanechat studií. Postupně nabj'vá sebedtrvěry,sbližujese s místními
vlastenci, ziskává lásku Albínky z faty' její ruku a dobrou školu. Drobní
tidé se svfm humorem, se svfmi vášněmi i nezdary (románem se mihne
lásek zmaňenj.cha krutfch, jedna poznamenala také Černěkolik pŤípadťr
mákovu matku), zámožnávdova Žabčka, která usiluje získat Čermákapro
sebe, to jsou momenty, kter1fmi Raisova idyla nabyvá na uměleckéživosti
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a pritažlivosti. Horské prostčeď svou drsností zvjmzrluje v postavách
romáau houževnatou nezdolnost i vzájemrrou soudlžnost, svjlm iádem
navozuje dojem monumentálního prostoru' kterjl všemu' co se v něm
odehrává' dává slavnostní obrys. V povídce Sklntk je panskf poiezdrrf
Karel Domorázek se svou mladou domácností pomlouván maloměstskou
honorací, protože nevlastní parádní skleník. Domorázkova inteligentní
a vtipná Žena nakonec zesměšnípov1lzšence
tím, žesi místo skleníku poÍídí
modernějšíkredenc.
TÍetí' umělecky ne|bohatšískupina Raisovfch děl ie soustŤeděnak postavám, kterénepiijímajíměňítkaokolního světa - kde si každf Žije na svou
pěst a hrabe do své kapsy -, ale jednaií tak, aby prospívali a pomáhali
tomu, kdo je lidsky nejpotiebnějšÍ.Praktickou lásku k bližrrÍmuosvědču|í
u Raise pčevážnělidé staií, plní činorodosti a lidské ričasti v{rči světu,
kter!' se jim vymkl z rukou. oni to pozorují, trpí bezcitností a lakotou
sv!'ch synri a dcer i opuštěností,ale snažíse jim všemi svjmi zblvajícími
silami čelit (sbírka povídek VllminkáŤi, 1891). stary StŤihavka z povídky
Konec žioota je pro svétŤi stovky vytržen z klidu rrÍminkáťskésvětničky.
Ro4ina lakotného zetě se ho zbavuje v okamŽiku, kdy zjistÍ, že je bez
peněz. ,'Kmotránek jako tťtŽe..s rezignaci pňijimá stěhování k nejchudší
dceňi do hor i pňicházející smrt. Blaží ho, že risporami pomohl vnučce
ke šťastnémrrmanželství.
FaráÍ Kalous, hlavní postava románu zdpad (č. t896), se nerad smifuje
s bezmocí stáňí' chorobou, opuštěnostíi pomyšlením, že míra jeho poslání
v ghudéhorskékončině je dowšena. Ztrád jedlu jistotu za druhou - sestnr
hospodyni mu odvádí snut' synovec Prokťrpek nemrlže nastoupit na ieho
mÍsto.Z těchto i z dalšíchpodobnfch ztfát se sebeodŤlkavj'staňecvzpamatuje' ďe stěhování z faÍy' k němuž ho nadčízenj' riiad nakonec donut|
pčivoď jeho smrt. I když je postupně zbavován možnosti jednat, stále si
uchovává schopnost starat se o svět, kterj' mu byl kdysi svěčena kterj' on
navzdory jisté nehostinnosti a drsnosti pÍijal za svúj. Hluboká psychologická charakteristika ien zŤídka pracuje se samomluvou staÍce. Téměč
všeckov Západě je ztvárněno v hovorech postav: iejich vnitÍní rozpoložení,
běh života i sociáIrría kraiinná tváinost ,,českéSibiie.. - Hlinecka. Hovory.
nesou neien to, co se odehrává iakoby pčed čtenáÍovJrmzrakem, ale i ro,
co proběhlo a uzavÍelo se ďíve. V hovoru se smaává hranice meá tím,
jaké co je, a jak se to jeví dobrfm |idem. Z hovoru postav vypllvá také
vzÁcaá titěšná síla románu, tichá a smíňlivá elegičnost. Pramenem krásné
harmonie je také krajina, která souzní s postavami. Piedstavuje se iakoby
jejich očima' rikony denní práce, strhuje k sobě zvláštní zájq, a málen si
v románě osobuje postavení jednoho z hrdin{r. Svlm Západern patrÍ Rais
k prvnín českj'm romanopiscťrm, ktďí objevovďi pohnuté románové
,,děje.. v duchovní činorodosti jedincu odkázanfch na sám pokrai hezmoci.
Rais byl mistrem povahokresby budovanéna zjevnj'ch projevech posta*
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yy - na ieiim zevněišku, gestikulaci' hlasu, iďi a skutcích. Zajímal ho
čiověk v ďalogu s lidrri, ať už se hovorem vyjevoval spor a svár, anebo
lidská vájemnost a soudÍžnost. IvtnohostlannÍn uplaměním pŤíméieči
se Rais lišil od vnlrávěče Jiráska' s nÍmžmohl soupeŤit v populárnosti.
pňíslušníkymladších
Jedna ásluha mu byla pÍiznávána všeobecně i těmi
pokolení, ktečí ieho zpťrsob psycbologické charakteristiky odmitali iako
ásluha o umětecképovznesenílidového čtenáiea lidové
"i"dood,'s.'il"í,.
četby.

FrantišekJaromír Rubeš
/ L81 4- L863 i

obrozenskf básníka prozaik; autor písllovfch textrl spo|eěenského
zpěvu a žertovnfch i vtasteneckfch deklamovánek; v humoristlckfch
životaz prvnípo|oviny
povídkáchvttpnf pozorovatelmatoměstského
|9. stolctí.
Narodil se 16. 1. 1814 v Čížkověu Pelhčimova jako syn náiemce
pivovaru, studovď v Havlíčkově Brodě a v Praze, pobyt v bohosloveckém
semináÍi po dvou letech píerušil, pirsobil iako vychovatel v Bystňici' také
pňi následuiících právnickfch stuďích v Ptaze a po nich byl vychovatelem
v rodině malostranského sládka. Právní službu zastával krátce v KarlÍně,
vleHou chorobou končíi ieho
s odchodem z Prahy r. l84? a s počínající
spisovatelskádráha. Zem.Íelve Skutči 10. 8. 1853.
Ještěnež iača|v Tylovfch Květech otiskovat písně a humoristické básně'
které mu rychle získaly popularitu, uplatĎovď se jako humorista ve svém
pŤátelskémokolí; ve studentském pokoji, kterj' nazj'val ,,herberk.. (tj.
noclehárna vandrovnich tovaryštr), měl prf stěny pomalovány obrázky
a žertovnjmi verši. teho tvotba i pak souvisela s a-tmosféroupfostňedí'
v kterémse neiraději pohyboval: studentská a Íemeslnickámládež'pivovary a hosptrdky, společenskj'ruch českémďoměstské společnosti.Národní
sebevědomí, neproblemati zovaná životní pohoda, pocit družnosti, smysl
p'o reálnÍ'detail a životníurěitost, shovívav!'risměv nad slabirstkami lidt,
s tím i bysuj' postŤehtoho, co je morálně pokňivené,lidsky prázdné a
- to je zhruba obvod Rubešovaliterárního dila a je to také
prospěcháčské,
sférablízká zájmovémuokruhu a obzoru jeho publika.
Některé ieho zhudebněné písně patŤily do repettoáru společenského
zpěvu (žertovná milostuá Soiť, měsíěku, jasně). Po Klicperovi pěstoval
s veršovnickou Íutinou deklamovánku, skladbu určenou k pňednášenípči
společenskézábavé. Nejčastěji z ní promlouvá vlastenecká agitace (Jd
jsem Čech!),chvála radostítohoto života(Pitlo; D mka)' humorn1fpohled
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a piitažlivosti. Horské prostieď svou drsností zvjmzůuje v postavách
románu houževnatou nezdolnost i vzájemnou soudržnost, svjm Ťádem
navozuje dojem monumentálního pfostoru, kterf všemu' co se v něm
odehrává, dává slavnostní obrys. V povídce Sklentk je panskf pojezdnf
Karel Domorázek se svou mladou domácností pomlouván maloměstskou
honorací, pťotože nevlastní parádní skleník. Domorázkova inteligentní
a vtipná ženanakonec zesměšnípoqllšence tfun, že si místo skleníku loÍídí
modernějšíkredenc.
Tietí, umělecky nejbohatšískupina Raisovfch děl je soustfeděnak postavám' kterénepŤijímajíměiítka okolního světa - kde si každf Žije na svou
pěst a hrabe do své kapsy -, ale jednají tak, aby prospívali a pomáhali
tomu, kdo ie lidsky nejpoďebnější.Praktickou lásku k bližnímuosvědfují
u Raise pčevážnělidé stďí, plní činorodosti a lidské ričasti vťrčisvětu,
kterj' se jim vymkl z rukou. Oni to pozorují, trpí bezcitností a lakotou
svfch syoťra dcer i opuštěností,ale snaŽí se jim všemi svjmi zbjvajÍcími
silami čelit (sbírka povídek V ninká:ži,1891). staťí' Stňihavka z povídky
Konec žitsotaje pro svétÍi stovky vytržen z klidu vlminkáŤské světničky.
Rodina lakotného zetě se ho zbavuje v okamžiku, kdy zjistí, že je bez
peněz. ,,Kmouánek |ako rťtže..s rezignací pňijímá stěhování k nejchudší
dceči do hor i piicházeiící smrt. Blaží ho, Že risporami pomohl vnučce
ke šťastnémrr.,
manželství.
FaráÍ Kďous, hlavní postava románu z ?ad (č. l896)J se nerad smifuie
s bezmocí stáŤí,chorobou, opuštěnostíi pomyšlením, že míra jeho postánÍ
v ghudéhorskékončině je dowšena. Ztráci iedlu jistotu za druhou - sesuu
hospodyni mu odvádí snrt' synovec Proktrpek nem{rženastoupit na |ďro
místo. Z těchto i z dalšíchpodobnfch ztrát se sebeodčíkav!'stďec vzpamatuje, ďe stěhování z faty, k němuž ho naďízenj' riiad nakonec donutÍ,
pťivodíjeho smrt. I když je postupně zbavován moŽnosti iednat, stále si
uchovává schopnost stafat se o svět, kter!'mu byl k{ysi svěien a kterf on
navzdory jisté nehostinnosti a drsnosti pňijal za sv&i. Hluboká psychologická charakteristika ien zŤídka pracuie se sa.omluvou staÍce. Téměi
všeckov Západě je ztvárněno v hovorech postav: iejich vnitiní rozpoložení,
běh života i sociálnÍ a krajinná tváfuost ,,českéSibiie.. - Hlinecka. Hovory
nesou nejen to' co se odehrává jakoby pied čtenáiovjrn uakerÍl' ale i to,
co proběhlo a uzavielo se ďíve. V hovoru se smaává hranice meá t|rn,
iaké co ie' a jak se to jeví dobrlm |idant. Z hovoru postav vyptjvá také
vzácná těšná síla románu, tichá a smíilivá elegičnost. Pramenern krásné
harmonie je také krajina, která souzní s postavqmi. PÍedstarnrjese iakoby
jejich očima' rikony denní práce, strhuje k sobě zvláštní zájw a málegr si
v románě osobuje postavení jednoho z hrdinťr. Svlm Západem patŤíRais
k prvním českfm romanopisc!'n, kteií obievovďi pohnuté rornánové
;'děje.. v duchovní činorodosti iedincťrodkázanfch na sán pokraj.bez.
moci.
Rais byl mistrem povahokresby budovanéna zjevnfch projevech posta*
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lidská váiemnost a soudržnost. IÚnohostÍanDÝm uplatněním pŤíné ieči
se Rais lišil od vnlrávěče Jiráska' s nÍmžmohl soupďit v populáÍnosti.
pÍíslušníkymladších
tedna ásluba mu byla piiznávána všeobecně i těmi
pokolení, kteňí ieho zpúsob psychologické charakteristiky odmitali jako
i1ed',oa.'so1lcÍ,- ásluha o umělecké povznesení lidového čtenáie a lidové
četby.

FrantišekJaromír Rubeš
/t814-1853i

obrozenskf básník a prozaiki autor pís|lovfchtextrl společenského
zpěvu e žeÉovnfchI vlasteneckfch deklamovánek; v humorist|ckfch
povídkách vt|pnf pozorovate| maloměstskéhoživota z první po|oviny
|9. sto|ctí.
Naroďl se 16. 1. l8l4 v Čtzkovu u Pelhňimova iako syn nájemce
pivovaru, studovď v Havlíčkově Brodě a v Praze, pobyt v bohosloveckém
semináŤi po dvou letech pŤerušil,pfrsobil jako vychovatel v BystŤici' také
pŤi následuiících právnickj'ch stuďícb v Praze a po nich byl vychovatelem
v rodině malostranského sládka. Právní službu zastával krátce v Karlíně,
s odchodem z Prahy r. L847 a s počínajícívleklou chorobou končíi jeho
spisovatelskádráha. ZemŤelve Skutči 10.8. 1853.
Ještěnež zača|vTylorrÍch Květech otiskovat písněa humoristickébásně'
kterému rychle získaly popularitu, uplatůovalse iako humorista ve svém
pňátelskémokolí; ve studentském pokoii, kterj,nazjval ,,herberk.. (ti.
noclehárna vandrovních tovaryšťr),měl prf stěny pomalovány obrázky
a Žertovnjmi verši. Jeho tvorba i pak souvisela s atmosférouprostiedÍ'
v kterémse nejraději pohyboval: studentská a čemeslnickámládež' pivovary a hospťrdky,společenskfruch českémaloměstskéspolečnosti.Národnl
sebevědomí,neproblematizovaná živomí pohoda, pocit družnosti, smysl
risměv nad slabťrstkamilidí,
p.o reáln! detail a Životníurčitost,shovívav1il
s tím i bysujl postňeh toho, co je morálně polďivené, lidsky prázdné a
prospěcháňské,- to je áruba obvod Rubešovaliterárního díla a je to také
sférablízká ájmovému okruhu a obzoru ieho publika.
Některé jeho zhudebněné písně paďily do repertoáru společenského
zpěvu (žertovná milostná Stsiť,měsíčhu'jasně), Po Klicperovi pěstoval
s veršovnickou rutinou deklamovánku, skladbu určenou k pčednášenípÍi
společenskézábavé. Neičastěji z ní promlouvá vlastenecká agitace (íd
jsem Čech!), chvála radostí tohoto života (Piz:o; D!,mka)' humorn1f pohled

