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František Adolf Šubert

T

1883-1900 (1902-06). Vrchol jeho ďvadelněhistorické pláce tvočítňísvaz.
kové Dějiny Ndrodního dioadla zl Praze let 1883-19001rsoa-rt). Kromě
toho vydal Šuben zajímavédivadélni paměti (Moje diz:ailelnt rcuíky a Moje
ozpominky, obojí 1902).

/t849-19t5/
Publicista a divadelníhistorik' první Íeditel Národníhodivadla.
Psal prisobivéhistorickéhry o odboji sedlák proti pánrlm
a sociálnídramata ze současnosti.

František TáborskÝ

Narodil se 27, 3. 1849 v Dobrušce. Vystudoval gymnázium v Hradci
Králové, studií na filozofické fakultě v Praze btzy zanec|tala věnoval se
strany. Jako schopnj'
veŤejnéčinnostia publicistice ve službách staročeské
organizátor si získal pťízeĚpolitického virdce staročechirF. L. Riegra'
stal se tajemníkem Českéhoklubu, členem v:Íboru Sboru pro z lzenl
Národního divadla a r. 1883 prvním Ťeditelemtétoscény'V 90. letech byl
stále vícekritizovánpro uměleck:|'i politickjl konzervatismusa r. 1900musel
nakonec ustoupit novému, mladému vedeni divadla (G. Schmoranz'
K. Kovďovic a J. Kvapil). Zastáva| potom rtrznéfunkce kulturně organizační,wátil se také k práci novináňskéa publicistické' v l. 1906-08 byl
prvním ieditelem Městského divadla na Vinohradech. ZemŤel v Ptaze
8.9. 1915.
Jako spisovate| začina|historickfmi romány a povídkami s ťomantickym
zaměťením,v 80. letech se jeho literární činnostsoustiedila vflučně k tvorbě
dramatické, zpočátku rovněž s historick1fmi náměty. Největšího ohlasu
z ní došly lnty Probuzenci (L882) a Jan Vllrava (1886)' a to jednak pro svou
oslavu selskéhoodboje proti feudálnímu tisku, iednak pro jevištně činné
(i kdyžponělrud strojené)davovéscénya pro poměrně zdaŤiloucharakteristiku postav českj'ch venkovanťr.Hra Jan V1rava se dlouho udržela na
repertoáru ochotnickfch her v pťírodě'Později se Šubertvěhoval'taképotiticky a sociálně aktuálním témat m ze současnosti.Drama čtyÍchud ch stěn
(1893, uvedeno poprvé až |9O3) pojednává o krvavě potlačenéstávce
západočeskch havíŤil,vystavenjlch ritlaku sociálnímu i nárcdnostnímu.
V1iznamnějšíroli než jako literát zastáva|Šubertjako politick pÍedstačeskékultury. K nesporn1fmzásluvitel a organizátor oficiálrríměšťanské
hárn jeho sedmnáctiletévlády nad Národním divadlem paÍÍi'že oteviel
ccstu realismu na českéjeviště(uvedenímher Stroupežnického,Preissové'
Jiráska, bratťíMrštíktr) a že zotganizova| umělecky i politicky spěšnf
zájezd Národniho divadla do Vídně r. |892, Ptldobně vfznamn! byl i ieho
iniciativní podíl na uspočádáníslavnéNárodopisnévÝ'stavyv Ptaze r. 1895.
Rozsáhl1|'mpolem Šubertovy pirsobnosti byla divadelní publicistika.
Nad jeho aktuálně propagačními,polemickjmi a skrytě i otevieně politick1imi brožurami vysoko stojí jeho dodnes cennédílo divadelně historické
a kritické, a to spis Ndrodni dioadlo o'Praae, dějin'yjeho i stapba dokončend
(1881),monografie Kticpera dramatik (1898) a herecképodobizny J. Mošv edici Masky Ndrodniho dizsadla let
ny, F. Kolára a K. Šimanovského

/1858-1940/
Básník,pňek|adatela kritik, pokračovatel|. Yrchl|ckého;
v inspirac||idovoutvorbou rodnéhoVa|ďska a v stovansié
temat|ce našeltrvatéiistoty svéhoreatistlcky orlentovaného
básnlckéhodíla.
Rodá| z Bystiice pod Hostlnem (narodil se 15. l. 1858), vystudoval
^.
Slovanské gymnázium v olÓmouci a fiIozofickou fakultu v. rr""e
1ouo.
germanistika).od r. 1885 učil na školáchv Praze, v r. 191l si stal
ieš'tin1a
Ťeditelem p:ďské Vyššídivčí školy. R. 1896 Davštívil Rusko.
JiŽ v olomouci se ričas il kulturnÍho života,později v Praze reďgovď iaáu sborníkŮ a časopisťr'zablva| se osvětovou činnostíraktivně piacoval pro česko.slovenské sblížení,byl starostou krajanského
spolku Radhošť,v iehož eďci
vydal- několik drobnfch dokumentárních knížek, až do konáe iivota psal
popularizační a vzpomínkové stati a eseje o uměnt. Táborskf
byl iedním
z nejstarších českfch spisovatelťr, ktďí se vyznali z obdivu a- sympatit
k Sovětskémusvazu. Zemiel v Ptaze 2|. 6. !g4,l.
Táborskf začtnaljako piední básnickf pŤedstavitel tzv. Mladé Moravy,
voloého sdružeaí literátťr, ktečíchtěli o zo.
80. letech obrodit českou
"
literaturu lidovou a slovanskou orientací. Vystoupil
také poprvé v jejich
almanachu Zora (l87?) pod pseudony..F'. HostivÍt ď stal se i"a"iz ieho hlawích autorťr.Básnická worba Táborského sice ovlivněna
dfly
ie
J. Vrchlického, ale zároveř drirazen na vlasteneckou a slovanskou tematiku
i snahou hledat pťÍkladv lidové poezii nebo v epické poezii ruské pčedstavuie reakci proti lumírovské západně orientované uaďci.
Hisiorickou
h:$"q
má zejménaepická báseí Star komedie(|8g2)' obtaz životapružskéspolečnostize sklonku 19. století,v nížsatirickézaměňeď tlumí
reflexívní složku, která pčevládďa v autorově lyrice.
k nimž
Jeho q|rpravnéskladbn -Mo,"..y
gu byla vzorem Macharova epika, apostrofují vlasteneckéuadice
(H.rdinné touh)l, 1906), popisují dramatičnost
etického postoje Jana Husa
\lklujal l9l9) a oslavují vhtěz'.! boi českéholidu za první světovéválky
(Legenda staronotlri, 1927).
Jsou však pčíliš zatižeay obšírnjmi popisy
a povrchními aktualizacemi. Větší vÝznam má autobiografická
veršovaná
povídka Poutnik (l9l3, kniŽně 1943),
evokujícídrama neŠťastné
lásky na
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pozadí vnitŤního zápasu chudého intelektuála o životní klad. Podobně
osobně laděná je sbi*a M.ilj brezlíi (L938)' která shrnuje autorovy ironické
komentáie, satfuické glosy i citová vyznání, podávající svědectví o jeho
politické orientaci, zejménatéžo obdivném vztahu k Sovětskémusvazu.
Z Táborského prozaickj.ch prací si zasloužípozornost vzpomínkgvá knistolu (L933), v nížse básnik vrací do dětství
ha povídek tJ kamartidshého
proŽitéhona valašskémvenkově. Život vďašskévesnice popsal Táborsk!'
takév národopisnéstudii Rusaoa (1928).
Zájem o vltvarné umění vedl Táborského k několika popularizačním
pracím a k iadě kritik, zeiména o českj'ch realistickfch nmělcích (H.
Schwaiger, A. Kašpar), ale i jihoslovanskÍch (I. Meštrovič).odborně se
zabfva| také ruskj'm vjtvarnictvím, zeiména uměním staršídoby (Ruské
uměnt, L92L), Z ruské kultury ho upoutalo i divadlo a písemnictví, jimž
věnoval Ťadu pojednání; z těchto prací nejvfznamnější je stuďe Puškin,
pětsecsoobody (|937), postihující dobovou aktuáInost i historickou hodnotu
díla A. S. Puškina.
Táborskf byl jeden z prvfch českfch básníkťr,kterj'systematicky tlumodI ruskou klasickou literaturu. ovlivněn ještě pňekladatelskjm stylem
J. Vrchlického , zača|již v 90. letech pňekládat M. J. Lermontova, později
práce Puškinovy, A. S. Gribojedova ai.

Rudolf Těsnohlídek
/ t882 -7928 /

Básník,prozaik, publicista,pÍekladatel'autor knih pro dětl.
Ved|e lyriky a básnickfch pr6z,iaž odrážejínáladu z konce století
reprezontujíjeho literární dí|o
I niternf tragickf pocit básníkúY'
pÍedevším
novináÍskéhumoristlckéromány, v nichžzachyti! své
doimy z moravsképŤírodya svět drobnfch lidí z brněnsképeriférie.
Narodil sé v Čáslavi 7.6. L882 jako syn rasťlv; tato okolnost měla
vyarama! vliv na utváŤenÍjeho základního životníhopocitu společenského
vyděděnce. Vystudoval gymnázium v 'Čáslavi a v Hradci Králové, kde
r. 1901 maturoval. TéhoŽ roku začalstudovat na filozofické fakultě pražské
univerzity. V Praze se takésblíŽil s anardhistickou literární druŽinou kolem
St. K. Neumanna a zab| bjt literárně {ionf. Do jeho života hluboce zasáhla smrt jeho první ženy Kaii, která Eahynula za tragick!'ch okolnosti
cestě v Norsku. Z podnětu
krátce po svatbě r. 1905 na jejich společrré
\gg6anngy6 odďel r. 1906 do Brná atitastoupil tu novináiskou dráhu:
nejprve jako redaktor Moravského kraie' qd r. 1908 v Lidovfch novinách
jako fejetonista a referent ze soudní síně. Na sv ch cestách po Evropě
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pozrral zeiména skandinávské země, k nimž ho váza| tuk! vztah a z jejichž
literatur téŽpťekládď. lako novinái se poďlel na veiejnáčinnosti, zejáéna
na rťrznfch sociáhích akcích; mj. dal podnět k stavění vánočďch siromri
republiky, spojen{muse sbírkamina chudé.ZetnÍelsebewaždou12, |, |g28
v Brně.
Těsnohlídkovo literámí dílo vywáiejí dvě wstvy na vzÁjemznačněodlišné
iak žánrově a stylově, tak záktadním laděním. První z nich zahrnuje Těsn9hlídkovu tvorbtr lyrickou, veršovanoui prozaickou; je spjata piedevším
s ieho básnickÍrn mládím, literárně značně ovlivněn!.m impreďonismenr
(hlavně severskoÚ prÓzou) a doznívajícía osférou konce sidleti. Motivy
dezihye a e1otic$ho pesimismu, životního ztroskotánÍ a smrti se v jeho
mladfch pr zách\(Ňelie, |9o2i Doa mezi ostatnimi, 1906; Koěty o jlnt,
1908) jevÍ v podque {terárně značně odvozené;pozdějšÍnávrat-do iéže
9olohy v básnick']ich prÓzách Pazlí oho (t922) a v lyrickfch sbírkách Dez
(!9??'a R9 itÍlprriJ (posmrtně 1935) však svědčío tom, že jejich geneze
tkví hlouběji' v tt|sipkém životním pocitu básníkově, jenž zabarvuj-etroÍkfm a.pesimisticffi
$odtextem i jeho humoristické novináiské pt6zy.
Do čtenáŤského
pqvědomÍ vstoupil Těsnohlídek blavně druhou oulastt
svéworby - jako dlouholerj'fejetonista a soudničkáŤLidovfch novin. Ze
své bohaté Žurnalistiéképraxe si pŤinesl zevnrbnou znalost brněnského
piedměstí j kraje a geloulealérii postav a figurek z periférie města i z okraje
společnosti; zde se }ryb1pil jeho psychologickf záiem o svět drobnfch liď,
citlivé i soucitnépo|ozurhěnípro jejich osudn pro jejich životnístyl i projev. Noviny v něm vypěstovaly smysl pro bezprosďedď pozorovárÍ
ďpro
pŤímí nestylizovaaf zá'iF.am všer|nískutečnosti, zejména pro zachyJení
mluveného projevu, od krajovfch diďekni (k jejichž znalcťrmpatĚil) áž po
hant rku podsvětí;plistedná reprodukce mluvenéhoprojevu oenol.a''"t.
zvyšuje dojem auteftisitp'' iednak sloužíkomickému ričinu."Všechny tyto
rysy charakterizuii { {ěsnonídkovy větši práce prozaické,jeŽ svou poáo-

bou -.volnjm a!'pPÍc\ptÍetězenimŤadyepizodicki'chpiibehtr,

a stuďí _ ukazujíl{o q1qrn'1rpťrvodnímunovinovému .'reeni. To"aue.t,
platí

]:inén1o ďech .q'+á"p.{!f+'kronikách z brněnsképeriférie (Posádon,
1916; Kolonia K

; tietí, Pftběhy PoťÓchlencwy6zťrstalajen na

stránkáchnovin). rr{ \usr,p noviny - jako doprovodk seriálu i<reseb

St. Lolka _ byta priv|{r:p
[s[na i nejpopulárnější Těsnohlídkova kníŽka,
ro.zmarná lyrická poht{kh
$,\na systrouška (l92O), jež ltči osudy lišky
žijíci v zajetl u myslivce, i
a prožitj' ,,milostnf.. piíběh; Na rozdíl
od piedchozích prací pracuj{\t|r autor s prolínánín\a-kťíŽením
dvojí roviny iak v kompoziční vi'staibě (vpínání lyrickfct pňíror{níchpartií do
osnovy vcelku konvenční,,myslivecké..humoresky), tak v jazykovémstylu;
k humornému podbarvení tu sloužípíedevšímcharakteristicŘ1r re'''ot'tiakťrv slohovf prostíedek, totiž VyužitÍdialektu v piímé ťeči,
iež je zvlášť
'ičinné tam, kde jde o zvíiecí hrdiny. (Lyrická i komická suánka piíběhu
zvlášťvjxazně vystoupila do popňedív operním zpracování L. Ianáčka.)

