Š

270

katastrofě druhé světové války, sledoval Šalda trpělivě českou literárnt
produkci a nepiestal svlmi soudy vyjadŤovatvysokj.humanistick1 ideál
esteticky,myšlenkověi mravně vyspělétvorby. V tétodobě neprošelmimo
jeho pozornost snad jedinf vfznamnějšíspisovatel, kterémuby nevěnoval
pronikavépostčehyt''kajícíse q stavby dílaa individuálních rysťrjeho stylu,
ideovérirovně i pojetí skutečnosti,jak se odrazily v uměleck ch kvalitáctr
knihy. PŤísnáměťítkav posuzování rirovně umělecképráce byla i v této
době součástía prostiedkem Šaldovaboje za vyššímyštenkovoui mravní
riroverl národní vzdělanosti' a národního života vťrbec. Šalda znamená
v českékultďe od 90. let až po sám sklonek buržoaznírepubliky velkou,
dfrsledně demokratickou osobnost, ovlivĎujícísvou autoritou cetl kulturní
život. V jeho kritickfch vystoupeníchi esejistickétvorbě se slučuievěrnost
humanistickjm idejím s dirslednjm uplatĚováním poŽadavku ryzích umě.
leckj'ch hodnot' kteréby vedly českouliteraturu z provincionálníhoomezenl
,,maléhonároda.. k pokrokově pojatésvětovosti.
Pčíznačrrjm
rysem Šaldovyosobnosti je polarita mezi kritikem a básnlkem. Umělecká složkav ní tvočístál!'pčedpokladkritickéhopostojei soudu.
Počátek ieho kritické činnosti také stál v těsné souvislosti s vlastní beletristickou tvorbou a byt jí pŤímovyvolán. Podnět k napsáni první li.
terární uvahy (SyntetismusÚ noaémumění,1892)dalo totižkritickéodmítnutí povídky Analllza (l89l)' v nížse Šaldapokusil v prÓze reďizovat impre.
sionistickou metodu zobrazenívnitčníchbnutí jeďnce; ve své studii pak
vlastně hájil její uměleckou oprávněnost a zdirvodĚoval novémožnosti,jež
tento postup sk1ftá,tím' Že ho začlerlovaldo širokfch souvislostí v1ivo|e
moderní francouzskéliteratury.
V prvním desítiletí20' stoletíse Šalda- po vědomérezignaci na uměleckou tvorbu v 90. letech - wátil k poezii a k prÓze, kterése od tédoby staly
stálj'm doprovodem jeho činnosti literámÍho kritika a esejisty. Šaldovy
lyrické verše vznikaly jako bezprostŤedníbásnická reakce na životnl zážitky (napč.elegigká sbírka .Srroz bolestiby|avyvolána smrtí R' Svobodové t, t920)' Byly nejosobnějšízáležitostíautorovou a stály i mimo dobové
literární tendence žánru: podávaly v prvé čadězáznamy meditacío tragice
lidskéhob1tí a zápasu člověkas 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 dalšípovídky, vydanépozději
v knize Dňeuoryty staréi nozlé(1935)' zachycují zkratkovitě dramatické
zvraty lidského osudu; po v1irazovéstránce směŤuií stále vyhraněněji
k rispornosti a kultivovanépfostotě stylu, jenž je ovlivněn novoklasicistick mi tendencemi moderní prÓzy. Šaldťrvjedinf tomán (Loutky a dětntci
boži' |9L7) v beletristickérovině navazoval na jeho rivahy o podstatě tvťrrčí
osobnosti a jejícestěk nadosobnímhodnotám. V letech první světovéválky,
kdy vznikal a byl vydán, se začlenilmezi dalšídíla zobrazujícívykoupenÍ
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umělce z pout individuálního zakletl, mezi romány Člověk od B. Benešové
a PodivnépÍátelstvíherce Jesenia od I. Olbrachta.
Jako nejživěišísložkaŠatdoyybeletristickétvorby ptrsobily jeho divadelní hry, které vznikly v desítiletípo první válce,iako osobitá odpověďna
dramaticky zjitŤenou,sociální revolucí poznamenanou dobu. Tčemi kusy,
vytazně pčedstavujeiednu z uměIeck'ch tendencídramatické
z níc|tžkaždy
tvolby 20. let, zaujal Šaldaqznamné místove vj'voji meziválečnéhočeského dramatu. Hra o tragickémhledání obrozenív(rdčíhojeďnce ve splynutí
s revolučnímkolektivem Zástupozlé(1921, prem. 1932) pňedstavujevyhraněnj'typ symbolické scénickébásně; optimistická komedie o síle a životodárnosti prostÝch |idí Dttě (1923) se pťibližujenovésdělrrostiproletáŤské
literatury 20. let, zatímco tietí Šaldovo dtama Tažen{'proti srnrti (|926)
svou groteskní komikou, qi'směchem akademické strnulosti i oslavou
nekonečněbohatélidskétvoiivosti se ričastníobrody dramatickéhovfrazu,
iak ji piinášely lyrické a komediální tendence poetistickéhoďvadla.

František Ferdinand Šamberk
/r838-1904/
oblíbenf komickf herec a veselohernídramatik pražskfch
divade|ních
arénv poslednítŤetiněí9.sto|etí.
Vlastním jménem Schamberger. Narodil se 2|. 4. 1838 v Ptaze a již
v mládí se rozhodl pro hereckou dráhu. Začínďjako ochotníkv souktomém
Švestkovědivaďe. V polovině 50. let odešelna venkov ke kočovnfm divadlťrm;nejprve pťrsobilve společnostiZÓllnerově, kterou tehdy vedl J. K.
Tyl' později hrál u rťrznj'chspolečností
němec\fch, s nimiŽ se dostď aždo
Berlína a Královce. Do Prahy se vtátil r. 1859' stal se členemčeského
souboru ve Stavovském,potom v ProzatíÍrrním
a konečněv NárodnÍm divadle,
kde pťrsobilaždo r. l90l' kdy odešelna odpočinek.od milovnic\fch a hrdinskfch roií piešel na obor komick!', v němŽ se propracoval mezi nejoblíbenějši pražskéherce. Jako herec i dramatik se neirispěšnějiuplatůoval
v repertoáru letních arén,kterébyly tehdy pobočnfmi' lidovlmi scénami
českého
divadla. ZemÍeLv Ptaze 25. |2, |904.
Šamberkovyhry se vyznačuiípÍedevšímiemeslnou rutinou' která se
opíráo zkušenostidvou základníchžánrirtehdejšíhoveseloherníhodivadla:
iednak o propracovanou, více než stoletou traďci víderlskéfrašky (od
Hafnera po Nestroye)' iednak o zápletkovou techniku a situačníkomiku
soudobj'ch společenskj'chkomediífrancouzsk;ich(Augier, Scribe' Sardou).
PŤi charakteristicelidov1fchpostav a zvláštěve vj'stavbě jejich dialog mttŽemesledovatsiln!'vliv J. K. Tyla, k němužse Šamberkvždy hlásil jako
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k své.muučiteli. S Tylem má také společnf sklon k sentirrentalitě a mo.
ralizování. Nejvfrazněji se to projevilo v obou vážnfch hrách ŠamberkoÚch o národních buďtelích, Josef Kajet&t Tyl (L882) a Karel Haalíčeh
BorooskÍt(1884).
S typen videĚské lirlové frašky spojuje Šanberka hlav.ně lelio snaha
o pňímf' herecky cíténÝ kontakt s publikem pomocí nrotivtr a naráŽek
aktuálních dobově, popŤípaděmístně. fiž dialog je proto stavěn tak' aby
herci umožĚoval takovf kontakt ještěrozvíjet a neustále oživovat vtipnlni
improvizacemi (dobovjmi naráŽkami). Podgbnou frrnkci mívaly v ieho
hrách i písně, takzvané kuplety' jež bjvaly aktuálně obměůovány. Na živé
problémy společenské,kultunrí nebo politické poukazuie vellé část Šamberkovy tvorby jiŽ svlmi náany, napš. Bouclaron (L866)' Sednašedes níci
(prem. L870)' Soatojanskd pouť (prem. L868), Divatclni olah (1884),
Éra Kub nkooo (1886). Trvalejší rispěch měly ieho pražskélokální frašky,
zgména Palachého tiída 27 (l88a) a Podshakik (1882), v nichž Šamberk
zachytil nejlépe atmosféru ťemeslnic&éa lidové Prahy.
Z francouzské společenskékomeďe se Šamberknaučil promyšlenékombinaci komickÝch situací a dovednému rozvíiení ápletky pomocí pťekva.
pivfcb zvratÍr děie' iako ie to napi. ve hče Blézinec O pruním poschod!
(pren. 1867). NeizdaŤilejšímjeho dílem tohoto typu a patmě i nejlepšíieho
veselobrou vťrbecie Jedn'futé pžikdzát,i (pren. 1881) s wipně rozebrávanou zápletkou: V domě Voborského se po pěti letech opět scházeií pčátBlé'
ktďí se navzájw, zgváza|i slibem, že se nikdy neožení;hostitel se usilovně
pokoušÍpÍednimi zatajit, žesám iiž slib porušil a je ženat'avšakpo mnoba
kornickÝch zvratech steině vyjde nakonec pravda najevo.

Matěi Anastazia Šimáček
/1860-19t3/
Autor žánrovfch obrázkrl' románú a dramat ze života cukrovarskfch
dělník ' z prostňedíměštanskéhoa umě|eckého.
Naroďl se 5. 2. 1860 v Praze. Po Jakubu Arbesovi je to dalšíspisovatel'
ktetf v literámí práci těžil ze svého technického vzdělánÍ a zaměstnánÍ
(rrystu'dovalčeskoureáIku a na technice chemii,v letech 1881-84 ptrsobil
iako adiunkt ve venkovskj'ch cukrovarech). Roku 1884 ho strÝc' nakladatel
F. Šilnáček,pověŤil ŤízenímSvětozoru, Jeho ásluhou se rodinnj'obrázkovÝ
časopisstal tribunou, v liž se kolem r. 1890 setkávaly dvě rrÍvoiovévlny
nové slovesné tvorb5 realistická a natualistická ptÓza i básně mladého
A. Sovy a J. s. Macbara. Ieště po letech vzpomínď Machar s rictou na
Šimáckovu odvahu ,,probíiet se k cílrlm, iež si u nás nikdo nepostavil, a jíti
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k nim cestaminďlapanfmi... (IprostÍed90. let se Šimaček
dostď s mladjmi
spisovateli (napi. se Šaldou a Sovou) do konfliktu. Generačního sporu se
ričastnilna straně,,starrch.., po zániku Světozoru r. 1899 vedl jeiich časopis Zoon; od r. 1900 byl divadelním referentem Národní politiky. Zerrše|
v Praze 12.2.19L3.
Jeho literární počátkyjsou ve znamenl verše'kterj,pňipomlná J. Vrchlického a Sv. Čecha a hledá svou originalitu v žánrovfch sociálrrích kresbách
a v rivahách o chudém lidu' kterj' se má těsněji piimknout kv|asti(Z kroniky
získal',cukrovarskÝmiobrázky..
chud ch,1885). Literární jménosi Šimaček
(v knihách Z opuštěnch mist, t887; U žezačeh,
1888; Dzše toudrny' t894).
V nich si piedsevzal objevit dosud neuznávanou a nepoznanou poetičnost
továrního prostŤedi, dělníka a ieho duše. Prostňedí zpodobuje pŤevážně
v epizodick 'ch postavách' kterézdeformovala a pustošídŤina,bída' společenská bezprávnost, kočďka' nevyléčitelnéchoroby. Za hlavll postavy
svfch pťíběhripak volí dělníky' kteŤízosobiiuií pŤednosti a lidské hodnoty
svéhostavu. V nich častovzniká konflikt mezi prací v továrně a posláním
v rodině. V povídce Dušetoodrny je toto napětínadsazeno,továrna se pÍojevuje iako živá bytost' ktetá neodolatelnou mocí poutá člověka'jenž se jÍ
zaslíbil. Veselá, bystrá, nespoutaně vášnivá Batka Fisterová pňilnula
k cukrovarskému světu v dětskfch letech, kdy tam našla ritočištěproti
bez těšnémudomovu. Jeií oddanost továmě se později postavíjako osudo.
vá síla mezi ni a mezi zájem jeil mladé rodiny, muže a dítěte. Na tajné
nočaÍnávštěvě milfch míst v cukrovaru pŤistihne poblouzenou Barku její
muž; kolize mezi rodinou a továrnou skončl Barčinjm sebevražednÍTn
skokem do rozjetéhostroje. NapětÍ mezi postavenímženy v rodině a mezi
její touhou vykonávat dělnickou práci sleduje taképovídka ManželéStrouhaloai a z n1 vycházejícíhra .Soár malllch lidí (1890). Dobie situovan1!'nadtopič se ožení.sesvou první láskou, ovdovělou matkou fi
mďfch dětí.
Dvakrát se jejich svazek málem rozbije o pňedsevzetíStrouhalkn Že bude
jako tovfuní dělnice živit své děti sama, a o Strouhalirv odpor. Strouhal
najde ideální vj'choďsko v tom' že pronajme malé hospodáfství a péči
o ně svěňísvéženě.Ta všakuž mezitím upustila od tovární práce, když si
uvědomila nevybíravost spoludělníkťr, kre-ĚíiÍ děiďi .miiostné náwhy,
a kdy stanuta naci mrtvolou Hladíkové, která pro samou dŤihu z:.;rati|a
smysl pro domov i pro děti. Hru uvedlo Národní divadlo a strhl se o ni boi
v hledišti i v kritice. ,,Celkovj' rispěch hry byl vellr. , složen isa ovšemz dojmťtnejrťrzněiších'..
napsal po premiéie recenzent Národních listťr.''}ednotlivci v obecenstvu, dámy slabšlch nerv zvedaly se mezi hrou ze svfch
sedadel a opouštěly mezi pňedstavením hlediště... Sociálně demokratickf
tisk naopak vítď Šimáčkovuhru jako podporu svéhopolitického snažení.
Do vjvoje naturalistického dramatu se Svět mďfch lidí zapsď uvolněnou
stavbou' pokusem vytvoŤit poutavou hru sestaveďm drobnfch žánrovÍch
vj'jevťt' jeiich vzájemnou koďrontací a stupl1ováním.
Později se Šimáček
na látky z měšbeletrista a dramatik zaměfil pčevážně

