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Vlastním jménem A. Schmillauer. Narodit se 24. t. L837 v Mladé
Boleslavi, kde měl jeho otec mydláŤství.Matčina zá|lba v četběa ve vyprávění piíběhťrz knížeklidového čtenív něm zanechďy silnédojmy a vzbudily asi první zájem o literaturu. Gymnázium studoval v Mladé Boleslavi
a v Ptaze, kde pak na filozofii poslouchal pŤednáškyz piírodopisu, češtiny,
matematiky a fyziky. od r. 1860 vyrrčovalna g1rrnnáziuv Klatovech, kde
byl i oblíben m organizátorem kulturně společenskéhoživota (za|oži|
pěveckj.spolek, pracoval v Měšéanské
besedě,poňádal divad,elnípňedstavení a koncerty). Kromě četnfch cest po ČecháchnavštívilNěmecko, Švfcarsko, Itálii, Víderl. R. 1873 byl pňeloženna gymnázium v Litomyšli,
kde se pčátelskystfkal zejménas mladšímkolegou A. Jiráskem. od r. l87?
pťtsobiljako okresní školníinspektor na Litomyšlsku a Poličsku. Zemie|
v Litomyšli 20. 6. 1883.
V mládí si Šmilovskj'dobyl uznání básnickfmi texty, kterézhud,ebĚovali
soudobískladatelé.TěŽištěmjeho díla všakjsou povídky a romány, k nimž
bral látky nejčastějiz maloměstskéhoŤemeslnickéhoprostťedí,někdy ze
soudobévesnice nebo ze vzmáhajícíchse česk ch statkáiskjlch a prťrmyslnickych kruhťr.Velká částtěchto ptÓzvycházela ve Vlčkověčasopisuosvěta
a odpovídalajeho pŤedstavěnárodní literatury, podle níŽ věrné zobrazení
skutečnosti nevylučuje idealizuiící rysy. Šmilovskf byl pŤesvědčen,že
literatura má pčedevšímpoučovat o tom' co prospívá či škodí národu
i jednotlivci. V tomto ohledu vyzdvihoval rozumovou stiízlivost' pracovitost, ryzost charakteru, odsuzoval sobectvía lakotu. Svédidaktickéa moralizující snahy a zásady koncentroval v,,mudroslovn ém tománu* Kmotr
Rozulnec (L872). Pokusil se tu vytvoŤit ideální typ muže vyztálé životnt
moudrosti, kter pomáhá bliŽním radou i skutkem, avšakmísto umělecky
Živépostavy vznikl spíšrámec pro ňadu podobenství,pÍíkladrize života,
poučn1fchrivah. obdobnf obraz ctnostnéhoa spravedlivéhočlověkakonalÍcíhodobro se vrací i v jinfch autorovfch dílech iako jeden z hlavních
tvťtrčích
cilir a nab1iváněkdy věrojatnějšía méněstÍnulépodoby. Takor'ou
postavou je doktor Sluka z povídky Starohorskllfilozof, rozšafnf sedlák
Duha z povídky Poil doškoollmistŤechamii titulní hrdinové povídek Srar!
aarhanik a Setnik DiezlnicÉ:Í.
V těchto postavách je zríkladnítyp obměřován,
a někteči hrdinové se k ušlechtilosti protrpí teprve pod ranami osudu
(Sp tenlt Šlmab.
Tam, kde se Šmilovskydovede oprostit od piíliš zievné tendenčrrosti,
uplatĎují se zŤetelněji jeho pronikavé pozorovaci vlohy, umění povahokresby a Žánrovédrobnomalby. Jeho prÓzy pak dovedně zpodobuií všední
život prost1ichlidí, zejménaz prostiedí maloměsta s jeho zvláštníatmosférou, s patriarchálními poměry v Íemeslnick1fchrodinách' s ustálenj'm
životním stylem, svérázn1imi lidskfmi zjevy, se skronrn;fmi radostmi
i skrytj.mi dramaty. Šmilovského
metoda je založenanav1iběrupčíznačnch
detailťrvnějšíhozjevu, gest,mimiky, vjroktr a chovrínípostavy,kteréprozťazuji jejívlastnosti, duševnírozpoloženía vztahy k lidskému okolí, na pro.
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někdy aŽ tragické polohy a na promyšleném
měnách humorné a vážmé,
a dialogickfch. Autorova charakterizapopisnj,ch
partií
dějovfch,
sďídání
jednotlivé postavy většíchděl (farái
na
omezuje
někde
se
dovednost
črrí
jinde
určuie ráz celfch 'praci, zejméla starosvětCvok z povídky Nebesa),
Tak je tomu v meelegickfch pŤíběhr1.
nebo
sk ch obrázktr a idylickÝch
rodinnj.ch epizod
Ťetězci
v
které
kapitottich,
Rozptlllenllch
máárovfch
oŽivují svět autorova mládí a hlavně postavu jeho osobitého dědečka.
V povídce nehla (č,1880) z povahopisnémikrostudie organicky vyrirstá
jehle
témai děj. Nepatrná piíhoda o ztracenéa znovu nďezené oblíbené
je podálra iako
Kubáska
mistta
krejčovského
mďoměstského
zchudlého
jako
událost, která na chvíli otťesezáHady hrdinova životaa pňedstavího
j edinečnouindividuďitu.
Úsilí vyobrazit pňíkladnÝ lidskf typ a schopnost živě, neschematicky
zpodobit postavrr se slučuií v románě Za ranniih čerzlánkú(č. 1875)'
kierf se vymyká sqÍrn historickjm námětem z obvyklého rámce autorova
národniho obrození.V postavách J. Dobdila. Jeho děi je vzat z počátkťr
pťítelena panstvív Chuderovského,kterj'se zotavuie u svéhošlechtického
vywoiil Šmilovskf dvě
Mrštiny
nicích, a.tajnéhočeskéhobratra hajného
ducha i lidje
vznešenost
zdťrrazněna
U
Dobrovského
v taznéosobnosti.
.ká p'o,.o." a dobrota. Šlechetněse uiimá všech,jimŽ se kŤivď, aéisou to
milenci Madlenka a František, jemuŽ otčímbrání v lásce, nebo pronásledovan vesnick1ichudák, ',poctiv'' z|oďěj,, Hukal. ,,Modrf abbé..Dobrovsk; je tu pojat jako velkf učeneca humanista, kter1i si je vědom svazkťr
s vlastním národem. Na této základně se názorově schází s venkovskjm
písmákem Mrštinou, mužem pňísnj.chmravir' kterj' zťrstalvěrnj'vyznání
svÝch pťedktr.Dobrovskj' od něho pčejímávíru v životaschopnostčeskj.ch
lidovÝitr vrstev a oba se pak společrrěutvrzují v dtrvěčev lepšíbudoucnost
národa. Na rozvíjenívzájemnéhovztahu obou starctr, na jejich sbližování
a konečnémporozumění spočívádějová osnova díla, které chce pčipomenout dva zdroie národníhoobrození:iednak osvícenstvía činnostvzdělanc{r
vtrbec, jednak existenci lidového českéhopovědomí, jazyka, duchovních
tradic. Tento smysl nejplněii vyiadŤuje vrcholná scéna díla: Dobrovskjl
slouŽív troskách kostelíkauptostŤedpŤírodystaroslověnskoumši pro lid
z širokéhookolí a dává umírajícímuMrštinovi pŤiiímatchléb a víno podle
zpťrsobu.
českobratrského

Václav Šolc
/t838-18Tt/
Autor epickfch a lyrickfch verš , v nichž se osobitě slučovaly
podněty časovés tvrdou sociá|ní zkušeností,s citěním h|storickfm
i s trpkfmi zážitky osobními.
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Narodil se 23. 12. 1838 v Sobotce jako syn rolníka. Gymnázium
navštěvoval v Jičíně,studovď na filozofické fakultě v Praze dě|iny' vysokou
školu všaknedokoněil. Hmotn1f nedostatek a zieimě i romantická piedstava
o hereckém poslání a osobní trampoty pčiměly ho k tomu, že se pustil
s kočujícímiherecklmi společ:nostmipo Čechách (1863)' zttáce| se načas
z dohledu prďské kulturní veiejnosti a zase se wacel k matce do Sobotky.
PeněŽnípodpora mu umoŽnila vydat knížkubásní a obnovit studia (1868)'
avšak brzy opět fyzicky vyčefpán a nemocen odjel naposledy domťr, kde
|4. 7. |87| zem e| na zápď plic.
UŽ životopisnapoviďá' Že ŠolcnešelběŽnou cestou tehdeišíhospisovatele, směfující obvykle do Prahy a končícív něiaké redakci. Šolc žil iinak a to se promitalo v jeho verších, publikovanj'ch s pčerjvkami, i v ieho
osamocenémliterámím postavení:neaotožĎovď se ani s generacímájovcťr,
ani s rucbovci, ačkoliv postupoval v lecčem s obojími souběžně a ačkoliv
spolureďgovď s O. HostinskÝm a Sv. Čechem Almanach českéhostudentstva (1869).Vydal jerrinou sbírku ProosezĚy (1868)' rozsáhlou a rrrnohostrannou myšlenkově i rozmanitostí námět{r a formálně zralou (užíval
rťtznfch strofickj'ch forem, napiíHad bérangerovskéšansonn sonetu, gazelu). Píedstavil se v ní ve všech hlavních žánrech a tématecbsoudobé české
poezie. Jeho veršeměly pŤitom vytazn! osobní piízrruk. V politickfch verších bránící,ch se frázovitému optimismu odrážela se nálada nadějného
,,iata.. národniho Života (symbolickÝ smysl měI i titul knížky),dobové
sm!'šleníslovanskéi rozboďená politická atmosférakonce 60. let, silně
aktualizující motivy historické. Šolc posuzovď situaci českéhonároda
s kritickou otevčenosti a z hlediska zkušenostílidovfch vrstev v zápase
demokratickém a národním (cyklus Zpěoy soatozldrlaz:ské,
rivod k nedokončenému eposu Bo.ží bojovnici). Zdttaziova| (s vyrržitím deklamačního
patosu) hrďnné vlastnosti českého
lidu a pokrokovénárodni tradice. V epice, většinou baladické' ozyva|a se Íomantika volnosti a hrdinského činu
a uplatrloval sé v ní, podobně jako u Nerudy, sociální zájem, a to v tom
smyslu, žesi básník všímallidí deklasovanj'ch (cikán, hajduk) a městskj'ch
lidovfch vÍstev.obracel se s poroanměnim k hoťk1fmpocitťlmobyčeiného
člověka,k jeho společenské
i osobnítragice a kiivdě provázenébolestínebo
smutkem a probouzejícíněkdy i odboj a vzdot. Kreslil prostiedi a typy
městskéchuďny (Ptsničkdž;Bajazzo; Ditě z ulice o chlapci, jenž umírá
na revolučníchbarikádách r. 1848). Postupně dospíval k oslavě práce
a jejíhotvurce (básnická povidka Dědolly ordsky ; šansonaPisei o ruce mozolné). Šo|covltsbírku dowáŤílyrika intimni, ne ovšernjako pouhÍ d,oplněk'
nfbrž jako podstatná součást je!í osnovy, jež dává i ostatním objektivnim
a epickjm verštrm osobní naléhavost. Jsou to trpké písně marné touhy,
stesku a snťro lásce, básně rczbouÍenj.ch nebo rezignovan;fch nálad ztroskotaného člověka (napŤíklad cyÚy Z ptlné šiúrky; Píně g boufi; Gazely ;
V poiljesem-).V nich krystotizoval i Šolcrtvbásnichf vjraz směfujÍcík vÝaramové zkratce a dosahujícísilné pťrsobivosti.
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Frářa Šrámek
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BásnÍk'prozaik, dramatik a publicista' pÍednípÍedstavitel básnické
tcnorace vstupujícído literatury na počátku20.století ve znamenl
radikálnÍhosociáInÍhobuÍičství'
s ideálem svobodněa plně
prožívaného
života.šrámek odkryt českétíteratuÍecestu k zachycení
vnitÍnÍhocltovéhoa smystovéhoprožitku.VytvoŤil básnickf jazyk
za|ožan;Í
na osobltém pŤehodnoceníprostÍedkŮ symbo|istlcké
poetiky a současněinspirovanf ||dovoutvorbou: vyznačujejci
silná emocionálnosta bohatá obraznost,uměnÍnáznaku
a podtextu a tyrickéhopostižen|atmosféry.šrámkrlv tyrismuj
podnětně zasáhl neien do podoby pÍedválečné
česképoez|e'
ale také do vfvoje pr6zy a dramatu, a vfrazně ovlivnil i náslcduiící
wolkrovskou generaci.
FráĎa Šrámek se naroďl |9. t. L877 v Sobotce iako sp berního
uiedníka. Rané dětstvÍ proál v Sobotce, která byla rgďštěm ieho matky;
pozděii se sem pravidelně vracď na prázdniny k matčinÍm roďěÍtm a od
r. 1918 k matce, která se senr po ovdověnÍ vrátila. Jako cblapec se s rodiči
něko|ikrát stěhoval: r. 1882 do Zbiroba' r. 1885 do Písku' kde vychodil
obecnou školu a proál léta grnnazijďch studií' zprnr s roďči' po otcově
novén pňeloženído Zbiroha sám. K píseckjm studentskfm letr}n - podobně iako k rodné Sobotce - se pozděii váže iada ieho pracÍ. Poslednt
tŤídygymnááa vychoďl y pgur|nigi'kde r. 1896 maturoval; téhožroku se
zapsal na právnickou fakultu v Praze. R. 1899 nastoupil jako jednoroční
dobrovolník voienskou službu v Českfcb Budějovicích; pro své antimilitaristické smfšlení byl potrestán proďoužením služby o rok' kter! strávil
v rakouském Freistadtě. Po skončenívojenské služby se vrátil k roďčťrm
do Budějovic a pokračoval ve studiu práv. Stuďa však nedokončil; po
uveiejnění prvních veršťr(v Neumannově Novém kultu 1901) a po prvďch
publicistickfch zkušenostech (v budějovické Stráži lidu) se rozhodl pro
literární dráhu. od r. 1903 žs|v Ptaze, stal se členen Neumannovy literámí družiny a aktivně Be zapoiil do anarchistického hnutí. Spolupracoval
s několika anarchistickjuri a socialistickfmi časopisy' sám reďgovď časopis Práce (1905-06). R. 1905 byl vězněrr pro ričastna studentskj'ch demonstracích a téhožroku pči svém povolání na vojenské cvičeni strávil
čryri Údnv v garnizÓnnÍm vězení pro antinilitaristické vystoupení v tisku
(báseĎ Píšoz mi psaní a prohlášení v Práci). Po vypuknutí světové války
natukoval na ruskou frontu, brzy se však iako nemocnf wátil domťt;
v červnu l9l5 odešď znovrr na frontu, tentokrát do Itálie a Rumunska.
Ke konci války byl piďožen k riwaru válečnébotisku do vídně. Po návratu
z války krátca spolupracoval s Neunannovjn
Červnem, pak se sblížil
s okruhem koiem K. Gpk"; v podstatě však ztrstal uŽ mimo literárnl sku-

