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skoačenístudií do Stavovskéhodivadla, nejprve jako nápověda, potom jako
pokladník a nakonec iako sekretáča hlavní ričetní.od počátkuspolupracoval s česk1imsouborem divadla jako pŤekladatela ochotnick!'herec. Po
r. 1809, kdy česká pŤedstavenízanikla, věnoval mnoho tisilí obnovení
českéhodivadla, coŽ se mrr taképodďilo počátkemt. l8|2. Tehdy stanul
v čele ochotnického spolku ,,milovníkir českéhodivadla.o, jenž dostal
povoleníhrát českyna stavovském divadle k dobročirrnlm ričelirmV l:Daremni.. dnv (tj. ve dny velkych státnícha církevníchsvátkir, kdy se nesmělo
provozovat vfdělečrrédivadlo). Roku 1820 byla tato pňedstaveníopět zakázána a českyse hrálo jen ojeďněle. PŤestose Štěpánkovipodďilo roku 1823 uvéstza podpory zpěvákťrStavovskéhoďvadla, ktečíbyli českého
pťrvodu' dokonce i první česká operní piedstavení, a to s mimoŤádnfm
tispěchem.
Roku 1824 využil Štěpáaek obratně krize ve vedení praŽskéhodivadla
a uvolil se na l0 let ňíditspolečněs hercem Polavskjm a zpěvákem Kainzem
Stavovské ďvadlo za porlrninkn že budou povolena česká piedstavení
v neděli a ve svátek odpoledne. Tak ieho zásluhou zača|anová' poloprofesionálníetapa ve rrÍvoji českéhodivadla, kteréstril Štěpánekv čeleaždo
t. L842. Většinou uváděl jen své vlastní bry, pčeklady a ripravy. Jeho
repertofu se pŤitom skládal z rytíčskj'ch a ,,Mtzosttašnfch.. činoher,
Kotzebuoqfch veseloher a víderlskj'ch lidovfch frašek.Takovjto repertoár
neispíšeodpovídal zájmu prostého českéhopublika, a tím i divadeloí
pokladně, na níŽ byla existence českéhodivadla závis|á. Po nástupu nové
generace vlasteneckéinteligence v 30. letech (generaceTyla a Máchy) se
Štěpánkťrv
divadelní progŤam stával již objekrivní brzdou dalšíhorozvoje
českéhodivadelnictví. Na literaturu měl tehdy Štěpánekještě vliv jako
redaktor časopisuČeskdočeta.Zemie| v Ptaze L2. 2. 1844.
Štěpáneknapsal l5 pirvodních her a dalšíchvícenež 120 pťeložila upravi| z cizich pŤedloh.Silnf ohlas měly jeho hry z českfchděiin, prodchnuté
na jednéstraně buditelskfm vlastenectvím,pňetížené
však z druhé strany
pokornou loajalitou k habsburskému mocnáŤstvía všem jeho soudobjm
oporám (BžetislazlPnsni, českll Achilles, aneb Vitězstt.li u Domažlic, pÍem.
|8|2i obleženíPrahy od Šzlejd, 1812). Nejdéle na repertoáru vydrŽely
jeho veselohry, zvláště aktovka Berounskékolděe (I8l8), oblíbenj' Čecha
Němec (|8L6), kde Štěpánek obramě vyrrŽil komiky dvoiiazyčnéhočesko-německéhoďalogu, a nejzdaňilejšiPiaoodr o Sojkozlě(|823) s osvícensk'm
motivem zesměšněnía potrestání vyděračskéhosprávce panství. Veškeré
jeho hry se vyznafují divadelní živostí a znrčnou dramatickou technikou.
pňekládaná
Ze Štěpánkovfchpiekladir isou nejvjlznanněišíjeho pčízvučně
libreta, napň. k Mozartově ope e Don Juan (ptem. L825) a k ! eberovu
Čarostťelci(s názvem Stželeckouzelník'prem. 1824).
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Dramatik' autor četnfchfrašeka veseloherz prostÍedíčeského
maloměsta,dlouho oblíbenfchhlavně na venkovskfchochotnickfch
scénách.
Naroďl se 3. 5. 1846 v Hradci Králové, gymnázium navštěvoval
zpočátkuv rodnémměstě a dokončil je v Ptaze' kde potom pokračovalve
stuďu práv. od r. 1870 byl vychovatelem ve šlechtickfch rodinách,
s nimiž procestoval nejen ápartní Evropu, ďe i Severní Ameriku včetně
Západnli Inďe. Roku 1874 získal doktorát práv a po pěti letech praxe se stď
notáfem, a to nejprve v Nechanicích' pozděii v Pardubicích a nakonec na
Královskfch Vinohradech. V první polovině 80. let vykonal téŽ několik
cest po zápaďni a severní Evropě a dostal se ve společnosticestovatele
Kočenskéhoaž za po|ár kruh. Zemčel L2. 5. 1930 v Praze.
Štolbadebutoval na p1921ímnírndivaďe r. 1869 a v několika letech
uvedl celou ňadu čemeslnězdaiilfch her, z nichŽ se nejvícelíbila pražská
lokální ftaška Krejči a šzlec(ptem. 1869) a veselohra Zapooězené oooce
(prem. 187l). Prvni jeho pokus o vážnédrama, sociálrríhru z dělnického
prostiedí Matčino dío (L872), potlačilacenzrtÍa.Potom se Štolbana čadu
let odmlčel a wátil se znovu na sénu až v Národním divadle, a to jako
libretista Dvoťákovy opery Tzsrdé
palice (pten. 1884)a jako autor veselohry
Vodni družsno (prem. 1886). Po rispěchu tohoto asi nejzdaiilejšíhojeho
kusu pak následovaly většinou obdobné satirickéobrázky maloměstskfch
poměrťr(napÍ.Maloměstštidiploma'{ 1888).
Po formové a technické stránce jsou Štolbovyveselohry z 80. let opět
tak dovedně napsány pro jeviště jako jeho hry staršía prokazují znovu
autoroÝ'rrzručnostv komicky fiinnig1 a dramaticky soustčeděném
rozvíjení zápletky i jeho smysl pro humor a pro mluvnjl jevištnídialog. Nov m
osobitfm pŤínosemje schopnost zachytit dramaticky vj'raznou a satiricky
zaostŤenou zkratkou charakteristické projevy maloměšéácképietváŤky,
omezenosti, chamtivosti, nevzdělanosti, s nimiŽ měl Štolbamožnostseznámit se dťrvěrněpči svénotáčsképraxi. Jeho postavy jsou odpozorovány ze
života českéhovenkovskéhoměstečka,avšak nepčekračují
nikde hranice
takzvanérealistické žátttovédrobnokresby a ztrstávajípo celou hru nerněnnjmi' charakterově jednostrannjmi schématy.
od 90. tet již Štolbovadramatická tvorba zttáce|a na své živosti; nejtispéšnější
hrou tohoto období ie rutinní veselohra Na letnímbytě (L898),
k nejméněrispěšnlm patčíieho pokusy o hry váiné. Štolbapsal taképovídkovéprÓzy, cestopisná vyprávěnl (Za poldrní kruh, L890; Ze Zipadní
Ind:ie a Mexika, |920) a z'aji,mavéknihy vzpomínkové (Z mlch pamětí,
r906-07).

