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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
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k své.mu učiteli. S Tylem má také společnf sklon k sentirrentalitě a mo.
ralizování. Nejvfrazněji se to projevilo v obou vážnfch hrách Šamberko-
Úch 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, popŤípadě místně. fiž dialog je proto stavěn tak' aby
herci umožĚoval takovf kontakt ještě rozvíjet 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 Šam-
berkovy 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 pražské lokální frašky,
zgména Palachého tiída 27 (l88a) a Podshakik (1882), v nichž Šamberk
zachytil nejlépe atmosféru ťemeslnic&é a lidové Prahy.

Z francouzské společenské komeďe se Šamberk naučil promyšlené kom-
binaci komickÝch situací a dovednému rozvíiení ápletky pomocí pťekva.
pivfcb zvratÍr děie' iako ie to napi. ve hče Blézinec O pruním poschod!
(pren. 1867). NeizdaŤilejším jeho dílem tohoto typu a patmě i nejlepší ieho
veselobrou vťrbec ie Jedn'futé pžikdzát,i (pren. 1881) s wipně rozebráva-
nou zápletkou: V domě Voborského se po pěti letech opět scházeií pčátBlé'
ktďí se navzájw, zgváza|i slibem, že se nikdy neožení; hostitel se usilovně
pokoušÍ pÍed nimi zatajit, že sám iiž slib porušil a je ženat' avšak po mnoba
kornickÝch zvratech steině vyjde nakonec pravda najevo.

Matěi Anastazia Šimáček
/1860-19t3/

Autor žánrovfch obrázkrl' románú a dramat ze života cukrovarskfch
dělník ' z prostňedí měštanského a umě|eckého.

Naroďl se 5. 2. 1860 v Praze. Po Jakubu Arbesovi je to další spisovatel'
ktetf v literámí práci těžil ze svého technického vzdělánÍ a zaměstnánÍ
(rrystu'doval českou reáIku a na technice chemii,v letech 1881-84 ptrsobil

iako adiunkt ve venkovskj'ch cukrovarech). Roku 1884 ho strÝc' nakladatel
F. Šilnáček, pověŤil Ťízením Světozoru, Jeho ásluhou se rodinnj'obrázkovÝ
časopis stal tribunou, v liž se kolem r. 1890 setkávaly dvě rrÍvoiové vlny
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

k nim cestami nďlapanfmi... (IprostÍed 90. let se Šimaček dostď s mladjmi
spisovateli (napi. se Šaldou a Sovou) do konfliktu. Generačního sporu se
ričastnil na straně,,starrch.., po zániku Světozoru r. 1899 vedl jeiich časo-
pis Zoon; od r. 1900 byl divadelním referentem Národní politiky. Zerrše|
v Praze 12.2.19L3.

Jeho literární počátky jsou ve znamenl verše' kterj,pňipomlná J. Vrchlic-
kého 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
chud ch,1885). Literární jméno si Šimaček získal',cukrovarskÝmi obrázky..
(v knihách Z opuštěn ch 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' které zdeformovala a pustoší dŤina, bída' spole-
čenská bezprávnost, kočďka' nevyléčitelné choroby. Za hlavll postavy
svfch pťíběhri pak volí dělníky' kteŤí zosobiiuií pŤednosti a lidské hodnoty
svého stavu. V nich často vzniká konflikt mezi prací v továrně a posláním
v rodině. V povídce Duše toodrny je toto napětí nadsazeno, továrna se pÍo-
jevuje 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 ritočiště proti
bez těšnému domovu. Jeií oddanost továmě se později postaví jako osudo.
vá síla mezi ni a mezi zájem jeil mladé rodiny, muže a dítěte. Na tajné
nočaÍ návštěvě milfch míst v cukrovaru pŤistihne poblouzenou Barku její
muž; kolize mezi rodinou a továrnou skončl Barčinjm sebevražednÍTn
skokem do rozjetého stroje. NapětÍ mezi postavením ženy v rodině a mezi
její touhou vykonávat dělnickou práci sleduje také povídka Manželé Strou-
haloai a z n1 vycházející hra .Soár malllch lidí (1890). Dobie situovan1!' nad-
topič se ožení.se svou první láskou, ovdovělou matkou fi mďfch dětí.
Dvakrát se jejich svazek málem rozbije o pňedsevzetí Strouhalkn 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 svěňí své ženě. Ta však už mezitím upustila od tovární práce, když si
uvědomila nevybíravost spoludělníkťr, kre-Ěí iÍ 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 ovšem z do-
jmťt nejrťrzněiších'.. napsal po premiéie recenzent Národních listťr. ''}ed-
notlivci v obecenstvu, dámy slabšlch nerv zvedaly se mezi hrou ze svfch
sedadel a opouštěly mezi pňedstavením hlediště... Sociálně demokratickf
tisk naopak vítď Šimáčkovu hru jako podporu svého politického 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 beletrista a dramatik zaměfil pčevážně na látky z měš-




