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protest promítá neičastěiido citov ch dramat touhy a deziluze' do tragického či ironického protikladu mezi pčedstavou silného a krásného života
a brutálnÍ společenskou skutečrrostí(Sl va žioota, l903i Ejhle' člotlěk'
L904; Sedmibolestní,t905i Kame , srdcea oblaka' 19o6; Patrouilly' |909;
vj,bor z nich vydal autor 1919pod názvem Slázla životaa 1928 pod názvem
Pronich jedenadvacet.)Hrdiny Šrámkovfch povídek jsou vesměs společenštívyděděnci' lidé vj'luční nebo sociálně nezakotvení, kteií se dostávají do
konfliktu s běžnfmi společenskjmikonvencemi a jeiichž osudem je zptavidla životní ztroskotání' aťuŽ je qfsledkem jejich nonkonformnosti nebo
piizpťrsobení a moÍál'rí prohry. Podobnf charakter maií i hrrrinové nedokončenéhogeneračníhorománu Buiiči, z nělrrožněkteré partie Šrámek
pievzal do svého ristiedního prozaického ďla' do románu Stžíbrn! oítr
(1910' piepr. 192l). Jeho iádrem všakučinil pŤíběhcitovéhoa smyslového
plobuzení chlapce a později studenta lana Ratkina' objevujícíhotajemsM'
krásu i bolest života. Také tento mlaďčkj' f11r{inaŠrámkťrvse stňetává
s nepčátelskjm světem, s nepochopením' pŤetváčkou'lžimorálkou; z bo.
lestnfch zkušeností i proher si však pŤesto odnáší radostné posďswí
,,stčíbrnéhovětru.., piíslib krásy a štěstíi odvahu zápasit o ně. StŤíbrnf vítr
patii k nejtypičtějšíma nejv raznějšfunprojevttm českéirrrpresionistické
pt6zy:. souvislá dějová |inig a vyprávěčská objektivita je tu nahrazena
volnjn iazením drobnfch epizod z Ratkinova života, nazíranj'ch médien
jeho vnitÍních citovj'ch proŽitkťr,dojmťta pŤedstav.
Obdobnou dstavbu má i následuiícíromán Těto (|9l9), jímž Šrámek
uveď poválečnou vitalistickou vlnu v českéliteratuie. Vnější děiová osnova
tu spočíváv prostém pčíběhuerotického ztánl a životního zakoweď ďvky
z prďského pÍedměstí'do jejíhožŽivota brutálně zasahuje válka ve chvíli'
kdy nalezla svou Živohí rovnováhu v milostnémnaplrrěni.V sďední postavě Šrámekztělesnil a oslavil instinktivní, vitální a smyslnj'typ ženství;
život ,,těla.., Živel,néopojenítělesnostíiako základni Životníhodnotou, svět
vnímanj'toliko smysly jako tryskajíci Životni proud jsou vlastním obsahem
a smyslem tohoto ronr.rínu.Šrámektu došelnejdál nejen v rozloŽení epické
struktury románu, ale i ve svéjednostrannésenzualistickékoncepci, programově omezujícípozitivní a smysluplnou lidskou aktivitu na oblast mimospolečenskou,aby ji vzápěti sám zproblematizoval závěrem románu' jenž
vyznívá spontánním vfkiikem pÍotestu ploti válce. Ze stejné polohy vycbiueji i Šrámkovy válečrrépovídky Žasnoucízlojdk (L924), zejménaristied.
ní z nich' nazlraná Prvni akt, v niž na postavě vojáka-anarchisty a několika
ieho druhti zachytil bezmocnost a bean.i,chodnostŽivelnéhoindividuáIníbo
pÍotestu' pohlceoého nakonec neriprosnou mašinériíválečnéhoňemesla.
Jednozrračrrávitalistická manifestace životďho kladu byla ostatně ien
dočasnln zjeve,n v Šrálokovětvorbě, pro niž je od počátku typická polarita
opoiení a stesku, touhy a skepse, a v nížmá oslava lásky a mláď' chvála
intenzívního života citového a smyslového od počátku svťrj opačnf pÓl
v erotickéÍnpesimismu. Téma milostnédeziluze, citovéosarnělostia život-
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ní prohry se brzo po Stiíbmém větru znovu wací v KŤižooatkdch (1913)'
trojďlném románovém pŤíběhu několika vykoleienÝcb milostnou vášď
poseďfch i drcenfch postav' i v povÍdkovfch sbírkách onha Q9|2)
á Ktaoír a housle (1920); v poslednim Šrámkově románu Past (|93l)
vyrisťujeaž v nihilistickf obraz lásky a žely.
Dramatika Šrámkova dává podobnf obraz jako jeho prÓza. Po několika
impresionistickfch aktovkách (Čeroen,1905,aj.) wací se Šrámekk dramatu
svou neirispěšnějšíhrou Léto (L9I5). VywoÍil v ní dramatickou paralelu
Splavu, hymnus na piírodu a zemi, na lásku a mládÍ; oslavil v ní Životní
pŤirozenost a spontaneitu, čistotu a citovou vťelost, repÍezentovÍuroumládím a postavenou do kontrastu s blazeovanou, powchni a umrtvujÍcí
intelektuálštinou. V ristčednípostavě Jana Skatrika dotvoňil Šrámek sviri
typ senzitivního dospívaiícíhochlapce ze Stiíbrného větru; zde k němu
vytvoiil spoluhráče v postavě venkovské ďvky Stázy, v níž ztělesnil svou
piedstavu života ,,po zákonu země... Léto spolu s dramatem Měsíc nad
Ťekou(L922) patií k nejvjznamněišímproievťrmčeskéhojevištníhoimpresionismu, v nicM Šrámek plně rozvinul své ptrsobivé prosďedky: kresbu
nálady a vyjáďeď vnitfnÍch stav{ra citovj'ch vztahtt hrďnťt. Po vitďistickém rozmachu Léta je Měsíc nad čekoumelancholicky laděnou komedií
o životnírezignaci, o někdejšich rrorlech.. se zlomenjmi kňíďy' 5 nimil
dramatik znovu konfrontuje odvahu a naděie mládí' ovšem tentokrát už se
závěrem daleko méně iedrroznafuÝm. Í]žz tétohry je patrné, jak Šrámek
postupně ztotožlíujezápas mezi životema tím, co jej umrtvuje a znetvofuie,
s konfliktem biologického mládí a stáčí;jednoznač:rějivystupuje tato
proměna v dďších drarrratech (Plačicí satyr' L923, ai.). Zvláštní místo
Šrámv Šrámkovědramatice má komedie Hagenbek(1920), pŤedstavující
kťrv zdaŤilf ppválečnj' rozběh k aktuální politické satiŤe.Zachytil v ní
vzrušenouatmosféruposlednlch dnťrRakouska a prvních dnit poválečnfcb;
v hlavni postavě zkarikoval typ militaristického rakouského generála,
|emužprotihráče vytváií zástup zradikalizovan''ch vojáku a v závěru lid
pod okny jeho zámku, a pokusil se tu - s menšímrispěchem - i o karikaturu
samozvanéhopolitického,,vtrdce lidu...

Jan Nepomuk Štěpánek
/r783-L844/

Dramatik, herec a režlsér,vtldčípostava českéhodivadIa
v první tŤetině |9. století.
gymnázitrm v LitoNarodil se p. 5. 1783 v CtrÍur|imi, vysttdovď
myšli, filozofii a teologii v Praze. Místo do služeb církve piešel však po
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skončenistudií do Stavovskéhodivadla, nejprve jako nápověda, potom iako
pokladník a nakonec jako sekretáÍa hlavní ričetní.od počátkuspolupraco.
val s česk'm souborem divadla jako piekladatel a ochotnick' herec. Po
r. 1809, kdy česká piedstavení zanikla, vě.noval mnoho risilí obnovení
českéhodivadla' coŽ se mu taképodďilo počátkemr. L8|2. Tehdy stanul
v čele ochotnického spolku ,,milovníkťrčeskéhodivadla.., jenž dostal
povolení hrát českyna Stavovskémďvadle k dobročinnlm ričeltrmV :Ítoremní..dnv (tj. ve dny velk!'ch státnícha církevníchsvátkťr,kdy se nesmělo
pÍovozovatvfdělečnédivadlo). Roku 1820 byla tato piedstavení opět zakázina a českyse hrrilo jen ojediněle. PŤestose Štěpánkovipodďilo ro.
ku 1823 uvéstza podpory zpěvákťrStavovskéhodrvadla, kteií byli českého
ptrvodu, dokonce i první českáoperní pčedstavení'a to s mimočádnfm
rispěchem.
Roku 1824 využil Štěpánekobratně krize ve vedení pražskéhodivadla
a uvolil se na 10 let číditspolečněs hercem Polavsk1|'ma zpěvákem Kainzem
Stavovské ďvadlo za porlmínkn Že budou povolena česká pčedstavení
v neděli a ve svátek odpoledne. Tak jeho zásluhou začalanová, poloprofesionálníetapa ve vlvoji českéhodivadla, kteréstál Štěpánekv čeleaždo
t. 1842. Většinou uváděl ien své vlastni bry, pčeklady a ripravy. Jeho
repertoár se piitom skládď z rytíňskfch a ,,hrťrzostrašnfch..čirroher,
Kotzebuovfch veseloher a vídeůskfchlidovfch frašek.Takovlto repertoár
nejspíšeodpovídal zájmu prostého českéhopublika' a tím i divadelní
pokladně, na níŽ byla existence českéhodivadla závis|á. Po nástupu nové
generace vlasteneckéinteligence v 30. letech (generaceTyla a Máchy) se
stával jiŽ objektivní brzdou dalšíhorozvoje
Štěpánkťrv
divadelní pÍogÍaÍn
českéhodivadelnictví. Na literaturu měl tehdy Štěpánekještě vliv jako
redaktor časopisuČeskdvčela.ZemÍe|v Praze |2. 2. L844.
Štěpáneknapsal 15 pťrvodníchher a dalšíchvícenež 120 pieložil a upravi! z cizich piedloh. Silny ohlas měly jeho hry z českfchdějin, prodchnuté
na jednéstraně buditelskjrn vlastenectvím,pietíženévšak z druhé strany
pokornou loajalitou k habsburskémumocnáňstvía všem jeho soudob1irm
oporám (BŤetislaa Prrsní, českllAchilles, aneb Vítězstzsiu DomažIic' prem.
|8|2: obležmi Prahy od Šaejd, 1812). Neidéle na repertoáru vydrŽely
jeho veselohry, zvláště aktovka Berounskékoldče(|8L8), obtiben!' Čecha
Němec (L8L6), kde Štěpánekobratně využil komiky dvojjazyčnéhočesko-německéhoďďogu, a ne|zdďileiši Pizlwdr o Sojkně (|823) s osvícenskjm
motivem zesměšněnía potrestání vyděračskéhospÍávce panství. Veškeré
jeho hry se vyznačujíďvadelní živostía zručrroudramatickou technikou.
Ze Štěpánkovfchpčekladtrjsou nejvj'znamněišíieho piízvučněpiekládaná
libreta, napň. k Mozanově ope e Don Juan (ptern, 1825) a k Veberovu
Čarostielci (s názvem Stželeckouzelnik, prem. 1824).
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Dramatik, autor četnfchfrašeka veseloher z prostŤedíčeského
maloměsta,dlouho oblíbenfchhlavně na venkovskfchochotnickfch
scénách.
Narodil se 3. 5. 1846 v Hradci Králové, gymnázium navštěvoval
zpočátku v rodném městě a dokončil ie v Praze, kde potom pokračovď ve
stuďu práv. od r. 1870 byl vychovatelem ve šlechtickj'ch rodinách,
s nimiž procestoval nejen západní Evropu, ale i Severní Ameriku včetně
Západni Inďe. Roku 1874 získď doktorát práv a po pěti letech praxe se stal
notáňem, a to neiprve v Nechanicích, pozděii v Pardubicích a nakonec na
Královskfch Vinohradech. V první polovině 80. let vykonď téŽ několik
cest po západní a severní Ewopě a dostď se ve společnosti cestovatele
KoÍenskéhoažza po|átni kruh. Zemčel 12. 5. |930 v Praze.
Štolba debutoval na Prozatímním ďvaďe r. 1869 a v několika letech
uvedl celou čaduňemeslnězdďilfch her, z nichŽ se nejvícelíbila pražská
lokální ftaška Krejči a šzlec(ptem. 1869) a veselohra Zapozlězenéovoce
(lrem. 187l). První jeho pokus o vážnédrama, sociální hru z dělnického
pÍostčedí
Matčino dílo (L872), potlačilacenzuÍa.Potom se Štolbana ňadu
let odmlčel a wátil se znovu na scénuaž v Národním divadle, a to jako
libretista Dvoiákovy opery Torik palice (prem,.1884)a jako autor veselohry
Vodni družstao(prem. 1886). Po rispěchu tohoto asi nejzdáňilejšíhojeho
kusu pak následovaly většinou obdobné satirickéobrázky maloměstskj'ch
poměrri (napÍ.Maloměstštídiploma'4 1888).
Po formové a technické stÍánce jsou Štolbovyveselohry z 80. let opět
tak dovedně napsány pro jeviště iako jeho hry staršía prokazují znovu
autorovu zručnostv komicky ričinnéma dramaticky soustčeděném
rozvíjení zápletky i jeho smysl pro humor a pro mluvn jevištnídialog. Nov rn
osobitjlm pťínosemje schopnost zachytit dramaticky vltaz.nou a satiricky
zaostienou zkratkou charakteristické projevy mďoměšťácképietváňky,
omezenosti, chamtivosti, nevzdělanosti, s nimiž měl Štolbamožnostseznámit se dťrvěrněpii svénotáÍsképraxi. Jeho postavy jsou odpozorovány ze
Života českéhovenkovskéhoměstečka,avšak nepiekračujínikde hranice
takzvané realistické Žrínrovédrobnokresby a zťrstávajípo celou hru neměnnjmi, charakterově jednostrannfmi schématy.
od 90. let jiŽ Štolbovadramatická tvorba ztrácela na své živosti; neispěšnější
hÍou tohoto období je rutinní veselohta Na letnim bytě (|898)'
k nejméně spěšnjm paďí jeho pokusy o hry vážné.Štolbapsal taképovídkovéprÓzy' cestopisná vyprávění (Za poldrní kruh, |89oi Ze Zípadni
Indie a Mexi.ka, |92O a zajímavéknihy vzpomínkové (Z mj,ch pamětí,
1e06-07).

