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verzitě se zÍekl' aby rrmožnil F. L. Čelakovskému návmt do Prahy. Pěta-
šedesátiletji vyčerpán a téžce nemocen' pokusil se o sebevraždu, zerríel
rok nato, 26.6. l86L v Praze. Sám se v stižně charakterizoval slovy: ,,Práce
neštítil jsem se Írikdy, ale ne vŽdy mohl jsem jíti po hlasu svého srdce,
nj'brŽ většinou jen tudy' kudy kázala povinnost a nouze' a nejednou jsem
se chvěl, ba klesal pod tíhou života...

Těžiště Šararitovy rozsáhlé vědecké práce o děiinách, jazyce aliteratuie
Slovanťr je ve velkfch dilech shrnujících. Odborné poznatky v nich vesměs
poskytuií vědeckou argu'mentaci ideji slovanské jednoty a myšlence o histo-
rickém vj'znamu Slovantr pro evropskou vzdělanost a humanitu. Německy
psané Dějiny slozsanského jazyka a literatury podle zlšech ntiťeči (|826) vy-
cházejt' z pojeti celistvého ,,slovanského národrrího kmene.. a jeho dvou
''hlavních větví.., které mají své ,gatolesti.. a vlas í ,,náčečí.., tj. iednotlivé
slovanské jqkv. V duchu této koncepce směfují pak odděleně podávané
vjlklady o jazyce a literatuie slovansk ch nfuodir k tomu, aby také duchovní
svět Slovanťr piedstavily v jeho základní kulturně typové shodě a iednotě,
která nevylučuje vnitční rozrťrzněnost danou rozdílnjmi historicklrni
podmínkami. Y Slooatlskitch starožitnostech (|83?) shromážďl Šafďík
všechny dostupné pÍÍuneny a doklady o nejstarších sÍďech a projevech
slovanstva a s odbornou seriÓzností si poloŽil otázku jeho starobylosti.
Dokazoval Že Slované žili v Ewopě jiŽ od starověku a že jsou i svjrn
historickfm prlvodem rovnocenn1im pattnerem jinfch pčedních ewop-
skfcb národťr. Starožitnosti, ve svém oboru rictyhodné dílo prťrkopnické,
byly krátce po vydánÍ pÍeloženy do ruštiny, polštiny, němďny a francouz-
štiny a naďouho se staly základď učebnicí na univerzitních katedrách
slavistiky. }ejich protěiškem je Slovanskll n rodopis (|842)' kter.f podává
qbraz slovanslcjch národťr v pňítomnosti s daji o jeiich rizemním rozložení,
po&u obyvatel, kultďe, vjvoji a stavu ;azyke a literatuy.

MladÝ Šara* zasáht i do krásné literatury jako básník a teoretik. De-
vatenáctiletÍ' vydal sbírku Tatranskd M za s ljttou slozlanskou (L8t4),
která ieště vycbázl z klasicistické poetiky' avšak současně ji uŽ piekonává,
těŽíc pňitom z tematick1ich i vjrazovfch podnětťr, které pŤinesly Jungman-
novy pňeklady. V Šafďíkově poezii zazně| nezvyÚe silnf hlas snu o svo-
bodě' oslava pčírody' láskn ideálu, vlasti. Zosobněním společenského pro-
testu i touhy se Šafďikovi stal ,,vj'bornj. zástupce svobodníkri.. (tj. svo-
bodnfch lidí) zbojník tránošík' jehož postavu básnicky oŽivit. S profilem
Šafďíka básníka se shoduie jeho zájém o Schillera a Btirgera, z nicirÉ
pťekládal, i hledání noqich cest pro českou poezii, vyjáďené dílem Po-
čdtkooé 'ěeského bdsnictai, obzzsltiště prozÓdie (l8l8, spolu s F. Palackj'm;
viz stt.220).

František Xaver Šalda
/  r86 7-1937 /

Literární kritik' básnÍk, prozaik a dramatik, vedoucí osobnost
literární generace 90. let, jehož kritická lniciatlva tvoňivě ovliv|lovala
vfvoj českého písemnictví a celf českf ku|turní život od sktonku
minulého století až po léta těsně pňedcházejíci druhé světové válce.
Podstatně zaprlsobil na proměnu kritiky v samostatnÍ ritvar
národní literatury a vytvoÍil podobu moderního českého eseje
o uměleckfch otázkách.

F. X. Šalda se narodil 22. L2. 1867 v Liberci v rcdině poštoního
ričedníka. Po studiích na Akadenickém gymnáziu v Ptaze a po maturitě
r. 1886 poslouchal pÍáva na Karlově univerzitě; nedostudovď však a stď
se spisovatelem z povolání. V mladfch letech publikoval v časopisech
Lumír a Česká Thalia verše' ovliurěné poetikou básnické školy J. Vrcblic-
kého' a v r. 1891 uveŤejnil v časopise Vesna i pokus o krásnou plÓzu' po-
vídku AnďÍza. Roku 1892 však vědomě rezignovď na beletristickou tvor-
bu a pÍiklonil se na celé desítiletÍ ke kritice' která mu v 90. letech piedsta-
vovala nejvybraněnější formulaci uměleckfch snah mladé literámí generace.
Jako kritik debutoval Šalda v LiterárnÍch listech, vydávanfch Fr. Dlouhjm
ve Velkém MeziÍíčí' které se právě v té době proměĎovaly z konzervativ-
ního orgánu moravské filologické školy Fr. Bartoše v ohnisko nejaktuálněi-
šího literfuního dění, spojeného - mimo Šadu - s kritickÍmi proievy
H. G. Schauera' v. Mrštíka, A. ProcMzky a J. Karáska.

Po léta ál Šalda v postavenÍ volného kritika, odkázaného na malé a nepra-
videlné honoráie z časopiseclcfch článk (Litef&ď listn Rozhledy, kde
se také r. 1895 poďlel na manifestu České moderny, od r. 1898 Lumlr);
určitlm existenčním zaiištěním mu byla ien ďouhodobá spolupráce
(1894-1908) v redakci ottova Slormíku naufuého' kam psal zejména heslra
z literatury (francouzské, německé, anglické a české) a mďíiswí. Neá-
vislost, ďe i osamělost, ktef,é byly pŤíznačnÍmi rysy Šďdovy společenské
i lidské existence' byly ještě zvÍšeny tÍval mi následky těžké nemoci' která
ho postihla na konci 90. let; od té doby se Šalda těžce pohybovď a až do
smrti churavěl' Ve svém v podstatě samotáčském životě navázal vlastně ien
jedinf pevnj; hlubokf vztab _ pťátelswí a lásku s R. Svobodovou' kterj'
trval od počátku 90. Iet až do spisovatelčiny smrti v t. L920.

Na počátku 20. století se Šalda soustavněji věnoval vÍ'tvarnictví; redigo.
val uměleckj'měsíčník Volné vněry G90247)' kterj'se v těchto letech stal
i jeho hlavní tribunou. Po odcbodu z redakce založi|a spolu s J. Macharem
a první rok i s J. Vodákem veď ,,list duševní kultury české.. Nool.za
(l908-l2) a po ní dva ročníky ,,kritického listu uměleckého a vědeckého..
Českti kuttura, kterf ťídil spolu se Z. NeieďÍm a první ročnik i s R. Svo-
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bodovou. Jeho vycházení ukončila první světová vá|ka. Z podnětu Nejeďé-
ho, kterj'chtěl Šaldovi usuat|nit vědecké uplatnění i existenční zabezpečen!,
se začal zaj|mat o univerátnÍ dráhu. Jako tčiačtyÍicetiletÝ sloŽit doktorát
filozofie (jeho ďsertace se tj'kala dějin vjtvarného umění) a r. 1916 se
habilitoval na filozofické fakultě pro dějiny západďch literatur; po osvobo-
zení byl r. 1919 imenován ÍádnÍm profesorem Karlovy univerzity.

V poválečnj'ch letech neměl Šalda stálou kritickou tribunu': piispíval
pčechodně do nejrťrzně|ších časopisťr a kulturních rubrik denních listir, neŽ
za|ožil v t. |925 ''lisťy pro kritiku a umění.. Toorbu. Po dvou ročnících dď
však Šalda,kterf vltal ve 20.letech v české společnosti i v mladé literatuče
všechny prvky ',pťedjímající budoucnost.. v duchu sociální spravedlnosti
a duševního rozvoje osvobozeného lidského inďvidua a kterf do konce
života zaujímď silně kritickí' vztah k buržoazní demokracii, tento časopis
k ďspozici potčebám komunistické strany' když zťrstala za perzekuce revo-
lučního tisku bez vlastního orgánu. od r. 1928 až do své smrti pak vydával
Šaldťrv zápisník, zvláštní typ časopisu, jehož devět ročníkťr vyplnil jen
vlastními pracemi; tiskl v něm básně i povídky, pčedevším však eseje,
kritiky' rivahy a poznámky k sotrdobé situaci literatury, uměaí a společnosti,
iimiž pťrsobil v celém národním životě 30. let iako ztělesněné kultuÍní
svědomí doby. V posledních letech žil stiídavě ve své vilce v Dobťichovi-
cích a v Praze' kde zenťel 4. 4. |93?.

Kritické ďlo F. x. Šaay' vznikajÍcí v roz'rrczl téměÍ padesáti let, pied-
stavuie v české literatďe nové pojetí kritiky, chápané jako samostatná
tvorba' rovnocenná t'mělecké činnosti a zfuoveů schopná ávažného, spole-
čensky odpovědného soudu nad uměním a celj'm národrrím životen. Šď-
dťrv pňístup k otázkám umění i společnosti byl podmÍněn situací mladé
tvurčí intelige^ce z konce století, která se vnitčaě rozešla s buržoaziÍ
a uvědomovala si rozklad její morálky i životního stylu; v citově zjitčeném
odporu proti vyžívajícím se tradičním formám života české společnosti
a jejím rychle stárnoucím pčedstavám o samospasitelnosti národního boje
utíkala se k ideálu neávislého, mravně opravdového a citově hlubokého
individua' jež svou tvorbou popírá dosavadrrí ideologické i kulturní projevy,
spjaté s myšlenkovfm světen buržoazie. Toto dobově pfíznačné inď.
vidualistické v!'chodisko se odráží v celém Šďdově díle: v prvním desítiletí
činnosti, kdy se rozbory českfch lite rních novinek, publikovanfch v Li.
terárních listech a v Pelclovfch Rozhledech, stává vedoucí kritickou osob-
ností doby, projevuje se jak v jeho odnítavém vztahu k ďltlm spiatfm
s popisně realistickou metodou a omezen'ru nfuodnÍm programem české
literatury, tak v samfch teoreticlcj'ch vfchodiscích jeho kritickfch soudtr.
Šďda neustále usiluje o vyrormání prctiHadu mezi osobním, nejsubiektiv-
nějším prožitkern, jenž wočí základ jeho kritického stanoviska, a mezi ieho
obecně platnÝm poznávacím dosahem, kterlm teprve se splĎuje pňedpoklad
vfznamného vlivu kritiky v Životě spole&tosti. K tomu také směiovalo
Šďdovo risilí o zvědečtění literárď kitiky, navazuiící zejména na podněty

francouzskj'ch teoretik{r umění H. Taina' E. Hennequina a J. M. Guyaua'

ktďí si klaďi za cíl - proti impresionistické interpretaci dojmtt z dl|a -

postihnout obiektivní rysy umělecJ<fch jevir na podkladě odbornfch

uměnovědnfch poimtt.
Podobně lato v i<ritice i v uměni Šďda shledával jeho nejvyšší hodnotu

v hloubce a opravdovosti prožitkťr woiivého unělce, kterf však musí mít

schopnost pčewáňet chaotické Íozpory reality v r'm{|6gkí/ svět ákona

" 
uoitÍlril'o Ťádu. Smysl a cena umění tkvěla podle těchto piedstav právě

v tom' že je sarnou svou podstatou schopno vést lidskou vnínavost k prněj-

šímu vidění a pronikání ke skute&rosti. Těmto zásadním otázkám objevi

telského smyslu uměleckj'ch činťr věnovď Šalda na počátku 20. století čadu

esejťr, které sloučil v první svou knihu Boje o zítŤeh (1905). Také jeho dalšÍ

dílo, kniha ,,podobizen a medailÓnťr.. světoq ch a českj'ch autortr romao-
tického typw Duše a dílo (l9l3), směfuje k rozboru aktivity umělce vytvá-
Ťejícího neávisle na chaosu doby nové nadosobní hodnoty z rozporťr svého

vnitŤního ŽivotnÍho pocitu.
Individualistické vfchodisko 90. let neopustil Šaaa ani v dobách, kdy

vjvoj české literatury, směčujícÍ k nové sociabilitě umění, iiž pčekonal

individuďstickou negaci konce století. Neboť tento inďvidualistickf postoi

ve vztahu k umělecké tvorbě nevylučoval u Šaay n*ay zťetel k jeií spole.
čenské funkci, kterou kritik pokládal za bytostnou složku umění. Vědomí
společenskosti všeho lidského konání se projevilo iiž pii vytyčování otázek'
kierlmi se Šalda zabjval v 90. letech: neustále se wacel ke vaahu mezi

individueo a hromadností, rrrnělcem a národním kolektivem' k otázce
národnosti uměleckého projevu a zqÚléna životnosti díla. Tuto ávotnost
cMpď jako pravďvé, neodvozené a hlubokjm osobnínprožitkem prověiené
poiiti iivota, odrážející se v díle, ale zároveů i jako lschopnost jeho hlu.

bokeho společenského dosahu. I pčes svou obecnost poskytovala Sďdovi
tato pňedstava dlouhá léta pňedpoklady vystihnout, které z dobovfch umě-
leckÝch tendencí i individuálďch projevÍr jsou schopny stát se tvoňi\rÍ'mi
silami vlvoje: nevedla ho jen v uloze generačniho tritika' probojovávaiícího
ranou tvorbu Sovow, Macharovu, BŤezinovu, Neumannovu a Tomanovu'
ale uriožnila'nu orientovat se v literární situaci ještě v mnohem pozděiších

letech. Proto také po r. 1918 nadšeně uvítď prvkn kte{mi směčovala mladá
poválečná generace k pÍekonání inďvidualistického omezeď a k vytvoŤení
nové spolelenskosti pokrokového uměď. Šaaa ;e tozezna|jak v proletáÍské
poezii, zeiména v tvťlÍč.Ím ěinu \[olkrově, jehož se stal obMjcem i vyklada-
čem, tak v nástupu básnickÝch tendeocí o^ačovanÍ'ch jako poetismus:

i v něm jasnozňivě viděl umělecky novf stupeů literatury spjaté s perspekti-

vou socialistické proměny skutečnosti. Mladé generaci 20. let věnoval od
prvďch jeiích projevťr iadu pozornj'ch kritik a vjznam jejího pŤínosu české

literatďe pak shÍnul v knÍžce o nejmladší poezii české (1928).

Zejméla v letech, kdy vydával Šaldťtg zápintk (L928-37)' v napiatém
ovzduší hospodáŤskfch, politickfch i myšlenkovfcb krizÍ, piedchlzeiícícb
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bodovou. Jeho vycházení ukončila první světová váka. Z podnětu Nejeďé-
ho, kter!,chtěl Šaldovi usnadnit vědecké uplatnění i existenční zabezpečenl,
se začal zajtnu:t o univerzitní dráhu. lako ďiačtyiicetiletf složil doktorát
filozofie (jeho ďsertace se t''kala dějin vltvamého umění) a r. 1916 se
habilitoval na filozofické fakultě pro dějiny západních literatur; po osvobo-
zení byl r. 1919 jmenován iádnÍm profesorem Karlovy lniverzity.

V poválečnfch letech neměl Šalda stálou kritickou tÍibunu: pfispíval
pŤechodně do nejrťrznějších časopisir a kulturních rubrik denních listŮ' neŽ
za|ožil v t. 1925 ,,listy pro kritiku a umění.. Tgorbu. Po dvou ročnících dď
však Šďda,kterf vítat ve 20. letech v české společrrosti i v mladé literatuče
všechny prvky ,,pčediímající budoucnost.. v duchu sociální spravedlnosti
a duševního rozvoie osvobozeného lidského inďvidua a kterj' do konce
života zaujímď silně kritick vztah k buržoazní demokracii, tento časopis
k ďspozici poďebám komunistické stÍany, když zťrstala za perzekuce revo-
lučního tisku bez vlastního orgánu. od r. 1928 aŽ do své sÍnrti pak vydávď
Šaldťrv zápisnÍk, zvláštní typ časopisu, jehož devět ročníkfr vyplnil jen
y|as ími pracemi; tiskl v něm básně i povídky, pčedevším však eseje,
kritiky, rivahy a poznámky k soudobé situaci literatury, umění a společnosti'
iimiž pťrsobil v celérn národním životě 30. let iako ztělesněné kulturnÍ
svědomí doby. V posledních letech žil sďídavě ve své vilce v Dobťichovi-
cích a v Praze' kde zemčel 4, 4, |937.

Kritické dílo F. x. Šaay' vzrrikající v tozmezl téměť padesáti let, pied-
stavuie v české literatule nové pojetí kritiky, chápané jako samostatná
tvorba' rovnocenná 'mělecké činnosti a zároveí schopná ávažného, spole-
čensky odpovědného soudu nad uměnim a cel1|'m národrríryr životen. Šď-
dťrv pčístup k otázkám umění i společnosti byl podrrÍrěn situací mladé
wurčí inteligence z konce stoleti, která se vnitině rozešla s buržoazií
a uvědomovala si rozklad její morálky i živo .rího stylu; v citově zjitčenérrr
odporu ploti vyžívaiícim se traďčnÍm formám života české společnosti
a jejÍm rychle stárnoucírn pčedstavám o samospasitelnosti nároáního boje
utÍkala se k ideálu nezávislého, mravně opravdového a citově hlubokého
individua, ieŽ svou worbou popírá dosavadní ideologické i kulťumí projevy,
spjaté s myšlenkovlm světem buržoazie. Toto dobově pčíznačrré inď.
vidualistické vfchodisko se odráží v celém Šďdove ďle: v prvním desítiletí
činnosti' kdy se rozbory českfch lite rních novinek, publikovanj.ch v Li-
terámích [stech a v Pelclorrfch Roztrledecb stává vedoucí kritickou osob-
ností doby' proievuje se iak v jeho ortmítavém vxahu k dílilm spjatfm
s popisně realistickou metodou a omezenfm ff1or|n{m progranem české
literatury, tak v samfch teoretickfch vfchodiscích jeho lcitickfch soudú.
Šďda neustále usiluie o vyrovnání protikladu mezi osobnírr, nejsubjektiv-
nějším prožitkern, jenž tvoií základ jeho kritického stanoviska, a mezi jeho
obecně platDÝm poznávacím dosahem, kterí'm teprve se spllíuje piedpoklad
vj'znnmného vlivu kritiky v životě společnosti. K tomu také směiovalo
Šďdovo risilí o zvědečtění literárni kritiky, navazující zejména na podněry

francouzskj'ch teoretiktt umění H. Taina' E. Hennequina a J. M. Guyaua'

kteÍí si Hadli za cíl . proti impresionistické interpretaci dojmtr z díla -

postih'out obielšti\mí rysy uměleclsfch jevťr na podHadě odbomfch

uměnovědnfch poimit.
Podobně iako v *citice i v uměď Šďda shledávď jeho neivyšší hodnotu

v hloubce a opravdovosti prožitkir wočivého umělce, kterf však musí mít

schopnost pietváiet chaotické rozpory reality v uměleckf svět ákona

" 
uoiti'1ího ňádu. Smysl a cena rrmění tkvěla poďe těchto piedstav právě

v tom' že je samou svou podstatou schopno vést lidskou vnímavost k plněj.

srmu viaeni a pronikání ke skutečrrosti. Těmto ása.lním otázkán objevi-

telského smyslu uměleckfcb činir věnovď Šalda na počátku 20. století čadu

eseiťr, které sloučil v pryní svou knihu Bol o zÍ,tŤeh (1905). Také jeho další

dílo, kniha ,,podobizen a medailÓntr.. světov!'ch a českj'ch autortr toman.

tického typu Duše a dilo (L9L3)' směiuie k rozboru aktivity umělce vywá-

ťeiícího neávisle na chaosu doby nové nadosobní hodnoty z rozpoÍťr svého

vnitčního životního pocitu.
Individualistické vfchodisko 90. let neopustil Šaaa ani v dobách, kdy

vjvoj české literatury, směÍující k nové sociabilitě umění, iiž pňekonal

individuďstickou negaci konce století. Neboť tento individuďistickf postoi

ve vztahu k urrělecké tvorbě nevylučoval u Šatay ntay zňetel k iejí spole-

čenské funkci' kterou kritik pokládď za bytostnou složku umění. Vědom(

společenskosti všeho lidského konání se projevilo iiž pÍi vytyčování otázek,

kierlmi se Šďda zablval v 90. letechl neustále se wacel ke vztahu mezí

individuem a bromadností, umělcen a národním kolekÍivem' k otázce

národnosti uměleckého projevu a zejména životnosti díla. Tuto ávotnost

cMpď jako pravďvé, neodvozené a hlubokjm osobnÍmprožitkem prověÍené

po;"ti huota, odráŽeiicí se v díle, ale zároveů i jako lschopnost ieho hlu-

|oteno společenského dosahu. I pčes svou obecnost poskytovala Sďdovi

tato pčedstava dlouhá léta pčedpoklady wstihnout' kteté z dobovfch umě-

leckfch tendenci i inďviduálních projevÍr jsou schopny stát se tvoiivfmi

silami vÍvoje: nevedla ho jen v riloze generačního kritika' proboiovávaiícího

ranou tvorbu Sovovu, Macharovu, Bňezinovu, Neumannovu a Tomanovu,
atg uJÍig'Ílila mu orientovat se v literární situaci ještě v mnohen pozděišÍch

letech. Proto také po r. 1918 nadšeně uvítal prvky, kterjni směiovďa *ladá

poválečná generace k pŤekonání inďvidualistického omezení a k vytvoŤení

nové spolďenskosti pokrokového umění. Šataa ie rozeznal jak v prol*áiské

poezii, zeiména v tv{rrčím činu Volkrově, jehož se stď obhájcen i vyklada-

čerrr, tak v nástupu básnickÝch tendencí označovanfch jako poetismus:

i v něm iasnoziivě viděl umělecky novf stupeů literatury spjaté s perspetti-

vou sociďistické proměny skutečnosti. Mladé generact 20. let věnoval od
prvďch iejích proiev& Íadu pozomj'ch kdtik a v!'znam jejího pÍínosu české

literatuŤe pak shrnul v knížce o nejmladšI poezii české (1928).

Zqména v letech, kdy vydávď Šalditl zápiník (|928-37)' v napiatém

ovzduší hospodáťskÝch, politiclcj'ch i myšlenkovÍch krizí' pÍedcházejÍcích

269



Š271270Š

katastrofě druhé světové války' sledoval Šalda trpělivě českou literárnÍ
produkci a nepťestal svj'mi soudy vyiadťovat vysokj'humanistickj' ideál
esteticky' myšlenkově i rxrravně vyspělé tvorby. V této době neprošel mimo
jeho pozornost snad jedinj'vj.znamnější spisovatel, kterému by nevěnoval
pronikavé postiehy tlkající se vj.stavby díla a individuálních rysťr jeho stylu,
ideové rirovně i poietí skutečnosti, jak se odrazily v uměleckj'ch kvalitách
knihy. Pčísná měiítka v posuzování rirovně umělecké práce byla i v této
době součástí a prostfedkem Šďdova boje za ryšší myšlenkovou i mravní
riroverl národní vzdělanosti' a národního Života vťrbec. Šalda znamená
v české kultuňe od 90. let až po sám sklonek burŽoazní republiky velkou,
drisledně demokratickou osobnost, ovlivůující svou autoťitou cel l kulturní
život. V jeho kritickjlch vystoupeních i esejistické tvorbě se slučuje věrnost
humanistick!'m idejím s dirslednlm uplatĎováním požadavku ryzích umě-
leckfch hodnot' kteÍé by vedly českou literaturu z provincionálního omezent
,,malého národa.. k pokrokově pojaté světovosti.

Pťíznačnjm rysem Šaldovy osobnosti je polarita mezi kritikem a básnl-
kern. Umělecká sloŽka v ní tvoňí stál;i, piedpoklad kritického postoie i soudu.
Počátek jeho kritické činnosti také stál v těsné souvislosti s vlastní be-
letristickou tvorbou a byl jí pčímo vyvolán. Podnět k napsání prvnl li.
terární ivahy (Syntetismus o nozlém umění,1892) dalo totiž kritické odmítnu-
tí povídky Anatilza (l89l), v níž se Šalda pokusil v prÓze realizovat impre-
sionistickou metodu zobtazení vnitťních hnutí jeďnce; ve své studii pak
vlastně háiil její uměleckou oprávněnost a zdtrvodĎoval nové možnosti, iež
tento postup skjtá, tím, že ho začleĎoval do širokj'ch souvislostí vjlvoie
moderní francouzské literatury.

V prvním desítiletí 20' století se Šalda - po vědomé rezignaci na umělec-
kou tvorbu v 90. letech - wátil k poezii a k prÓze, které se od té doby staly
stál1fm doprovodem jeho činnosti literárního kritika a esejisty. Šaldovy
lyrické verše vznikaly jako bezprostiedni básnická reakce na životn1 zá-
žitky (napč. elegipká sbírka Srroz bolestibylra vyvolána smrtí R. Svobodo-
vé t, |920). Byly nejosobnější záležitostí autorovou a stály i mirťro dobové
literární tendence žánru: podávaly v prvé Íadě záznamy meditací o tragice
lidského byí a zápasu člověka s osudem'

Pro Šaldovu prÓzu je pŤíznačnj'rozsahem nevelk!'žánr povídky, vychá-
zejici zpravidla z dramaticky vypjaté situace, v níž se ztělesrluje poietí
života jako prudké síly, strhuiící člověka k propastem bytí a k zániku
(Život ironickll a jiné pozlidky, |9L2), Také další povídky, vydané později
v knize Dňeaoryty staré i nozsé (|935), zachycují zkratkovitě dramatické
zvraty lidského osudu; po v1irazové stránce směŤují stále vyhraněněji
k rispornosti a kultivované prostotě stylu, jenž je ovlivněn novoklasicistic-
k mi tendencemi moderní prÓzy. Šaldťrv jedinf rcmán (Loutkg a dětnici
boži' L9L7) v beletristické rovině navazoval na jeho rivahy o podstatě tvťrrčí
osobnosti a její cestě k nadosobním hodnotám. V letech první světové války,
kdy vznikal a byl vydán, se začlenil mezi další díla zobrazující vykoupení

umělce z pout inďviduálntho zakletl, mezi romány Člověk od B. Benešové
a Podivné piátelství herce Jesenia od I. Olbrachta.

Jako nejživější složka Šaldovy beletristické tvorby pťrsobily jeho divadel.
ní hry, které vznikly v desítiletí po první válce iako osobitá odpověď na
dramaticky zjitňenou, sociální revolucí poznamenanou dobu. Tčemi kusy,
z ruchžkaždy vytazně pčedstavuje iednu z uměleckj'ch tendencí dramatické
tvorby 20. let, zaujal Šalda v1znamné místo ve vfvoji meziválečného české-
ho dramatu. Hra o tragickém hledání obrození virdčího jeďnce ve splynutí
s levolučním kolektivem Zástupoaé (l92l, prem. 1932) piedstavuje vyhra-
něnf typ symbolické scénické básně; optimistická komedie o síle a živo-
todárnosti prost]Ích |iďi Dítě (1923) se piibližuje nové sdělnosti proletáiské
literatury 20. let, zatímco tčetí Šaldovo dtama Tažen! proti smrti (1926)
svou groteskní komikou, vj.směchem akademické strnulosti i oslavou
nekonečně bohaté lidské tvoťivosti se ričastní obrody dramatického v razu'
iak ji pčinášely lyrické a komediální tendence poetistického divadla.

František Ferdinand Šamberk
/r838-1904/

oblíbenf komickf herec a veseloherní dramatik pražskfch
divadelních arén v pos|ední tĚetině í9. století.

Vlastním jménem Schamberger. Narodil se 2I. 4. 1838 v Ptaze a již
v mládí se rozhodl pro hereckou dráhu. Začínal jako oclrotník v souktomém
Švestkově divadle. V polovině 50. let odešel na venkov ke kočovn m divad-
l{rm; nejprve ptrsobil ve společnosti ZÓllnerově, kterou tehdy vedl J. K.
Tyl, později hrál u r znych společností němec{fch, s nimiŽ se dostď až do
Berlína a Královce. Do Prahy se vrátil r. 1859, stal se členem českého sou-
boru ve Stavovském, potom v Prozatímním a konečně v Národním divadle,
kde pť:sobil až do r. 190l, kdy odešel na odpočinek. od milovnickfch a hr-
dinskfch rolí pčešel na oboÍ komick!'' v němŽ 8e propracoval mezi nejoblÍ-
benější pražské herce. Jako herec i dramatik se neiťlspěšněji uplatĎoval
v repertoáru letních arén, které byly tehdy pobočnymi, lidovjmi scénami
českého divadla. ZemŤel v Praze 25. 12. L904.

Šamberkovy hry se vyznačují pňedevším iemeslnou rutinou' která se
opírá o zkušenosti dvou základních žánrťr tehdejšího veseloherniho divadla:
iednak o propracovanou, více než stoletou traďci vídeĎské frašky (od
Hafnera po Nestroye), jednak o zápletkovou techniku a situační komiku
soudobych společenskj'ch komedií francouzsk;fch (Augier' Scribe' Sardou).
PŤi charakteristice lidov ch postav a zvláště ve vÝstavbě jejich dialogri rn -
Žeme sledovat siln vliv J. K. Tyla, k němuž se Šamberk vždy hlásil jako
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katastrofě druhé světové války, sledoval Šalda trpělivě českou literárnt
produkci a nepiestal svlmi soudy vyjadŤovat vysokj.humanistick1 ideál
esteticky, myšlenkově i mravně vyspělé tvorby. V této době neprošel mimo
jeho pozornost snad jedinf vfznamnější spisovatel, kterému by nevěnoval
pronikavé postčehy t''kající se q stavby díla a individuálních rysťr jeho stylu,
ideové rirovně i pojetí skutečnosti, jak se odrazily v uměleck ch kvalitáctr
knihy. PŤísná měťítka v posuzování rirovně umělecké práce byla i v této
době součástí a prostiedkem Šaldova boje za vyšší myštenkovou i mravní
riroverl národní vzdělanosti' a národního života vťrbec. Šalda znamená
v české kultďe od 90. let až po sám sklonek buržoazní republiky velkou,
dfrsledně demokratickou osobnost, ovlivĎující svou autoritou cetl kulturní
život. V jeho kritickfch vystoupeních i esejistické tvorbě se slučuie věrnost
humanistickjm idejím s dirslednjm uplatĚováním poŽadavku ryzích umě.
leckj'ch hodnot' které by vedly českou literaturu z provincionálního omezenl
,,malého národa.. k pokrokově pojaté světovosti.

Pčíznačrrjm rysem Šaldovy osobnosti je polarita mezi kritikem a básnl-
kem. Umělecká složka v ní tvočí stál!'pčedpoklad kritického postoje i soudu.
Počátek ieho kritické činnosti také stál v těsné souvislosti s vlastní be-
letristickou tvorbou a byt jí pŤímo vyvolán. Podnět k napsáni první li.
terární uvahy (Syntetismus Ú noaém umění,1892) dalo totiž kritické odmítnu-
tí povídky Analllza (l89l)' v níž se Šalda pokusil v prÓze reďizovat impre.
sionistickou metodu zobrazení vnitčních bnutí jeďnce; ve své studii pak
vlastně hájil její uměleckou oprávněnost a zdirvodĚoval nové možnosti, jež
tento postup sk1ftá, tím' Že ho začlerloval do širokfch souvislostí v1ivo|e
moderní francouzské literatury.

V prvním desítiletí 20' století se Šalda - po vědomé rezignaci na umělec-
kou tvorbu v 90. letech - wátil k poezii a k prÓze, které se od té doby staly
stálj'm doprovodem jeho činnosti literámÍho kritika a esejisty. Šaldovy
lyrické verše vznikaly jako bezprostŤední básnická reakce na životnl zá-
žitky (napč. elegigká sbírka .Srroz bolestiby|a vyvolána smrtí R' Svobodo-
vé t, t920)' Byly nejosobnější záležitostí autorovou a stály i mimo dobové
literární tendence žánru: podávaly v prvé čadě záznamy meditací o tragice
lidského b1tí a zápasu člověka s osudem.

Pro Šďdovu prÓzu je pšiznačn! rozsahem nevelkf žánr povídky, vychá.
zejici zpravidla z dranraticky vypjaté situace, v níž se ztělesrluje pojeti
života jako prudké síly, strhující člověka k propastem b1tí a k zániku
(Život ironickll a jiné poz'lidky, |9I2). Také další povídky, vydané později
v knize Dňeuoryty staré i nozlé (1935)' zachycují zkratkovitě dramatické
zvraty lidského osudu; po v1irazové stránce směŤuií stále vyhraněněji
k rispornosti a kultivované pfostotě stylu, jenž je ovlivněn novoklasicistic-
k mi tendencemi moderní prÓzy. Šaldťrv jedinf tomán (Loutky a dětntci
boži' |9L7) v beletristické rovině navazoval na jeho rivahy o podstatě tvťrrčí
osobnosti a její cestě k nadosobním hodnotám. V letech první světové války,
kdy vznikal a byl vydán, se začlenil mezi další díla zobrazující vykoupenÍ

umělce z pout individuálního zakletl, mezi romány Člověk od B. Benešové
a Podivné pÍátelství herce Jesenia od I. Olbrachta.

Jako nejživěiší složka Šatdoyy beletristické tvorby ptrsobily jeho divadel-
ní hry, které vznikly v desítiletí po první válce,iako osobitá odpověďna
dramaticky zjitŤenou, sociální revolucí poznamenanou dobu. Tčemi kusy,
z níc|tžkaždy vytazně pčedstavuje iednu z uměIeck 'ch tendencí dramatické
tvolby 20. let, zaujal Šalda qznamné místo ve vj'voji meziválečného české-
ho dramatu. Hra o tragickém hledání obrození v(rdčího jeďnce ve splynutí
s revolučním kolektivem Zástupozlé (1921, prem. 1932) pňedstavuje vyhra-
něnj'typ symbolické scénické básně; optimistická komedie o síle a živo-
todárnosti prostÝch |idí Dttě (1923) se pťibližuje nové sdělrrosti proletáŤské
literatury 20. let, zatímco tietí Šaldovo dtama Tažen{' proti srnrti (|926)
svou groteskní komikou, qi'směchem akademické strnulosti i oslavou
nekonečně bohaté lidské tvoiivosti se ričastní obrody dramatického vfrazu,
iak ji piinášely lyrické a komediální tendence poetistického ďvadla.

František Ferdinand Šamberk
/r838-1904/

oblíbenf komickf herec a veseloherní dramatik pražskfch
divade|ních arén v poslední tŤetině í9. sto|etí.

Vlastním jménem Schamberger. Narodil se 2|. 4. 1838 v Ptaze a již
v mládí se rozhodl pro hereckou dráhu. Začínď jako ochotník v souktomém
Švestkově divaďe. V polovině 50. let odešel na venkov ke kočovnfm divad-
lťrm; nejprve pťrsobil ve společnosti ZÓllnerově, kterou tehdy vedl J. K.
Tyl' později hrál u rťrznj'ch společností němec\fch, s nimiŽ se dostď až do
Berlína a Královce. Do Prahy se vtátil r. 1859' stal se členem českého sou-
boru ve Stavovském, potom v ProzatíÍrrním a konečně v NárodnÍm divadle,
kde pťrsobil až do r. l90l' kdy odešel na odpočinek. od milovnic\fch a hr-
dinskfch roií piešel na obor komick!', v němŽ se propracoval mezi nejoblí-
benějši pražské herce. Jako herec i dramatik se neirispěšněji uplatůoval
v repertoáru letních arén, které byly tehdy pobočnfmi' lidovlmi scénami
českého divadla. ZemÍeL v Ptaze 25. |2, |904.

Šamberkovy hry se vyznačuií pÍedevším iemeslnou rutinou' která se
opírá o zkušenosti dvou základních žánrir tehdejšího veseloherního divadla:
iednak o propracovanou, více než stoletou traďci víderlské frašky (od
Hafnera po Nestroye)' iednak o zápletkovou techniku a situační komiku
soudobj'ch společenskj'ch komedií francouzsk;ich (Augier, Scribe' Sardou).
PŤi charakteristice lidov1fch postav a zvláště ve vj'stavbě jejich dialog mtt-
Žeme sledovat siln!'vliv J. K. Tyla, k němuž se Šamberk vždy hlásil jako




