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tazykově experimentuie Těsnohlídek i v iinÝch ďlech. S menším rispěchem
vyuŽil napŤ. zloděiské hantÝrky ve fantastické grotesce Vrba zelend (|925);

v utopickém piíběhu čtyi. současnlk{r, kteňí se z tisíciletého spánku probuď

do zcela zrněněnfch poměrtr t.2924, se pokusil o aknrální společenskou
satiru. S novináňskou prací souvisejí i dalšÍ Těsnohlídkovy prÓzy: črta
pmanová (L926), ježvzntkJa z jeho osobní ričasti pči objevování Demánov.

skfch jeslgĎ, a prvď literární zpracovÁ { vzpomÍnek českého polárníka

tikymo |Velzt (L928). Těsnohlídkovo literámí dílo doplřuje několik knih

pro mládež (Čimčirínek a chlapci,1922, aj.).

Felix Téver
/  t852 -1932 /

Prozatérka rozvíjejícÍ v povídkovfch kn|hách téma crot|cké
dezlluzc a ujaňmenÍ ženy a v romantlcky laděnfch román'ech téma
rozPoru gnu a skutcčnosti. Nejšťastnější |sou její romány
evoiiuiícÍ atmosféru staré Prahy druhé potovtny m|nu!ého stoletÍ.

Vl. jménem Anna Lauermannová, toz. Mikschová. Naroďla se

L5. L2. |852ve vlastenecké patricijské rodině pražského lékďe M. Miksche,
pňítele českfch měšťanskfch politikŮ, zvláště F. L. Riegra. Díky rodině

Riegrově se A. Mikschová iiž v raném mládí ocitla v prostŤedÍ pražské

inteligence uprosďed jejích společensko-politickfch a kulturnÍch s'ah.

zdetave u^i6o ieií nejdúvěrněiší ďouholeté piátelství s M. Čeťvinko-

vou-Riegrovou. R. 1877 se provdala za J. Lauermenna, vnuka Jungmanno-
va, ale toto-nanželství nebylo šťastné: po osmi letech z něho A. Lauerman-

nová uprchla a strávilra se svou matkou a dcerou olgou tŤi léta v ltálii'

běhen nichž se zotavovala z plicní choroby a duševďch riuap. V té době

byl prosazen i rozvod, na tehdejší dobu vÝiimeční a rozhodlo se vlastně

i o 
-spisovatelčině 

literárď dráze: hned po náwatu r. 1888 uveiejůuie ií
Sv. čecb v Květech první prÓzy podepsané pseudonymem Felix Téver,

kterÝ je památkou na šťastná itďská léta (,,šťastná Tibera..) a jeiž potom

užívďa ď do koo"" života. - S literaturou se však osud spisovatelčin spoiil

iiž r. 1880. Na Riegrovo doporučení otevrela časen proslulf literárď

,ďÓo, u něnž se pčesně pťrl století téměi bez pňestávky sc,házeli umělci

několika generací, počínaji lumírovci a konče bratry Čapky. V rodinném

domě na drrešnírn Jungmannově náměstí a za letních měsícťr v libocké vile
(diíve zde žil spisovatelčin dtrvěrnf pňítel J. Zeyer) vzniklo společenské

.ď"ď'ko, v němž se konala ,,vzáaá duchová sympozia... o inspirující

atmosféie těchto intelektuálních sbromáždění i o,vlastnostech hostitelky

vypovÍdá sborník vzpomín.ek o bébušce (tak byla v kruhu svfch blízkfch

nazlváaa)' jejž vyffii t. L935 piátelé' někdejší hosté sďÓnu. - Doživši se
takťka osmdesáti let spisovatelka zemíela L6, 6. |g32 ve své $bocké vile.

Literární dílo Felixe Tévera tvoŤí tčináct prozaickfch knih a několik
drobnějších prací dramatickfch. ZaměÍením i tematikou se pohybuje
v poměrně zkém kruhu otázek dan ch vlastď životnÍ zkušeností a ronun-
ticlcjm uměleckln postojem. V prvním tvťlÍčím období, v němž pčevažuie
tvorba povídková a novelistická (Pooídky' L894; Pan bdsntk, |9|0; U božtho
oka' L9t9)' Téver píše - zpočátku pod vlivem K. Světlé - žánrové realistické
obrázk5 kde nejčastěii vystupují rozvrácené, opuštěné nebo zklamané
bytosti. Znovu a arovu obměůuje motiv ujaimené ženy, zbavené despotic-
kfmi muži romantick1|'ch snťr. EmancipačnÍ sklon i marn!'boj proti spole-
čenské konvenci je pŤeveden nejčastěji do sentimentálďch piíběhťr dívek
a mlad1fch žen, piičemž jeiich dějištěm bjvají romantické kulisy star;fch
zámkťr, městsk ch palácťr, temn;fch uliček, kostelťr i híbitovťr.

Neustálj' rozpor snu a skutečnosti, romantická touha po nedostupném,
nedosaŽitelném nebo nenáwatně araceném - to vše se nejv'.!'razněji uplat-
nilo v druhém období tvťrrčí činnosti Téverovy; teprve zde se plně prosaďl
literární vW l. Zeyera, jímž je poznamenáno všech pět Téverov!'ch romá-
nÍt. V románu Na d'zlojí struně (|9t2) stojí autorka Da tyze romantické
pitdě; je to kronika o milostném prokletí žen staré šlechtické rodiny Gon-
wayov1ich, z'asazená do chmurné bretarlské kraiinn ďe zčásti též do roman-
tickjlch zákoutí praŽské Malé Strany. Metafyzick1|z protiklad i jednota lásky
a smrti jsou vridčí ideou této románové balady. Romantikou je pťeplněn
i poslední tomán Prapoiliz:nd historie (|932)' v němž se autorka dala unášet
volnou fabulací a ve fantastickém ději nechala procházet hlavní postavu,
lomantického snílka, lékďe Silvara, nejroztodivnějšími prostÍedími:
sledujeme jej v zámcich i palácích Čech, Benátek i Pďíže, ve vile zešílevší-
ho houslového virtuosa kdesi uprostied šumavsk1ich lesťr, ale i v cirkusové
maringotce, putuiící po českj'ch vsích a městečkách. Do tohoto okruhu
patií ještě Čern Lohengrin (|927), oněginovsk!' román o egocentrickém
básníku Ruckém, pro nějž všechny lidské i rnilostné vztahy jsou toliko
inspiračním zdrojem. Tento román b1fuá povaŽován za polemiku s umě-
leckjm a Životním postojem tehdy již zemťelého Téverova pŤítele o'
Theera.

Romantick1i a realistickj'základ Téverova uměleckého naturelu se nejlé-
pe smíŤily v staropraŽsk!'ch románov ch kronikách, románech Dětí (L92I)
a V hradbdch (|924). Teprve v nich se autorka odpoutala od rizké tematiky
milostné deziluze a zachytila širší společenské souvislosti. Elegické kouzlo
staré Prahy' portréty lidí ,,kdysi bfvaljlch.., melancholická atmosféra
upljvajícího času, to vše naplrtuje stránky obou románťr, v nichž autorka
evokuje doby svého mládí. V Dětech je rozvíjen na osudech rodiny praž-
ského rifednfta Kďiny turgeněvovskÝ nárnět sporu generace roďčťr a dětí,
zatímco román V hradbách, mající oporu ve skutečnj'ch postavách z dob
autorěina mládl, zachycuje českou společnost 50. a 60. let v jejích nadějích,
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tazykově orperimentuje Těsnohlídek i v iinÝch dílech. S menšírn rispěchem
vnržil napi. áodějské hantlrky ve fantastické gÍotesce Vrba zelerui (L925);
v utopickém pÍíběhu &yň,současníkir, ktečí se z tisíciletého spánku probudí
do zcela změněnj'ch poměrir t. 2924, se pokusil o aktuální společenskou
satiru. S novináňskou prací souvisejí i další Těsnohlídkovy prÓzy: črta
Dmtcinotsti (1926)' !ež vznikla z ieho osobď ričasti pŤi objevování Demánov-
skfch jesk5rli, a první literární zpracováď vzpomínek českého polárníka
Eskymo |Velzl (1928). Těsnohlídkovo literární dílo doplrluje několik knih
pro mládež (Čimčirlnek a chlapci, L922, aj.),

Felix Téver
/L862-r932/

Prozatérka rozvíjc|ící v povídkovfch kn|hách téma crotlcké
dezlluze a uiaÍmení ženy a v romanticky laděnfch románech téma
rozPoru snu a skutcčnosti. Neišťastnější jrou iejí romány
evokuiÍcí atmosíéru staré Prahy druhé polovlny mlnulého století.

Vl. jménem Anna Lauerrnannová, roz. Mikschová. Naroďla se
|5. |2. |852 ve vlastenecké pauicijské rodině pražského lékďe M. Miksche'
pčítele čes\|'ch měšťanskfch politiktr, zvláště F. L. Riegra. Díky rodině
Riegrově se A. Mikschová již v raném mláď ocitla v prostŤedí pražské
intďgence uprosďed jejích společensko-po[tickjlch a kulturních snah.
Zde také vzniklo ieií nejdťrvěrnější ďouholeté pčátelství s M. Červinko-
vou-Riegrovou. R. 1877 se provdala za J. Lauermanna, vnuka tungmanno-
va, ale toto manželswí nebylo šťastné: po osmi letech z něho A. Lauerman-
nová uprcbla a strávila se svou matkou a dcerou olgou tÍi léta v Itálii'
běbem ďchž se zotavovala z plicní choroby a duševních ritrap. V té době
byl prosazen i rozvod, na tehdeiší dobu rrÍjimečnÝ, a roáodlo se vlastně
i o spisovatelěině litedrď dráze: hned po návratu r. 1888 uveŤejĎuje jí

Sv. Čech v Květech prvď prÓzy podepsané pseudonymem Felix Téver,
kterf je památkou na šťastná itďská léta (,,šťastná Tibera..) a jejž potom
uŽívala až do konce života. - S literaturou se však osud spisovatelčin spojil

iiž r. 1880. Na Riegrovo doporučeď otevťela časem proslul1|' literární
salÓn, v němž se pŤesně pul století téměň bez pňestávky scbázeli umělci
několika generací, počÍnaie lumírovci a konče bratry Čapky. V rodinném
domě na dnešním Jungmannově náměstí a za letních měsícťr v libocké vile
(dŤíve zde Žil spisovatelčin dťrvěmf pŤítel J. Zeyer) vzniklo společenské
sďedisko, v'němž se konala ,,vzáaá duchová s5mnpozia... o inspirující
atmosféče těchto intelektuáloích shromáŽdění i o vlastnostech hostitelky
vypovídá sborník vzpomín-ek O bdbušce (tak byla v kruhu svfch blízkfch

nazlvána), jejŽ vyda|l l |935 piátelé, někdejší hosté sďÓnu. - Doživši se
takika osmdesáti let spisovatelka zemÍe|a 16. 6. tg32 ve své libocké vile.

Literární dilo Felixe Tévera tvočÍ tiináct prozaick1|'ch knih a několik
drobnějších prací dramatickfch. Zaměčením i tematikou se pohybuje
v poměrně uzkém kruhu otázek danfch vlastní životní zkušeností a foman-
ticlclm umělecklm postojem. V prvním tvtirčím období, v němž pievažuje
tvorba povídková a novelistická (Pollídky, I894i Pan btisnik, |g|o' U božího
oka' I9l9)' Téver píše - zpočátku pod vlivem K. Světlé - Žánrové realistické
obrázky' kde nejčastěji vystupují rozwácené, opuštěné nebo zklamané
bytosti. Znovu a 7novu obměĚuje motiv ujačmené žany, zbavené despotic.
kfmi muži romantick;ich sntr. Emancipační sklon i marnf boj proti špole-
čerrské konvenci je píeveden nejčastěji do sentimentalrrÍch piiběhtr áivet
a mIad1fch žen' pčičemž jejich dějištěm bfvají romantické kulisy starj,ch
zámk , městsk ch palácťr, temnfch uliček, kosteltr i hibitovtr.

Neustálf rozpor snu a skutečnosti, romantická touha po nedostupném,
nedosažitelném nebo nenávratně ztraceném - to vše se nejqirazněji uplat-
nilo v druhém období tvťrrčí činnosti Téverovy; teprve zde se plně prosadil
literární vliv l. Zeyeru' jimž je poznamenáno všech pět Téverov]ich romá-
nťr. V románu Na daojí struně (|9L2) stoií autotka f,a tyze romantické
pťtdě; ie to kronika o milostném prokletí žen staré šlechtické rodiny Gon-
wayovych, zasazená do chmurné breta ské krajiny, ale zčásti téŽ do roman-
tici< ch zákoutí pražské Malé Strany. Metafyzick protiklad i iednota lásky
a smrti jsou vúdčí ideou této románové balady. Romantikou je pňeplněn
i poslední román Prapodiunti historie (lg32),v němž se autorka dala unášet
volnou fabulací a ve fantastickém ději nechala procházet hlavní postavu,
romantického snílka, lékače Silvara, nejroztodivnějšími p"o.ti.dími.
sledujeme jej v zámcích i palácích Čech, Benátek i Paiíže, ve vile zešílevší-
ho houslového virtuosa kdesi uprostied šumavsk:ich lesri, ale i v cirkusové
r-naringotce, putující po česk]ich vsích a městečkách. Do tohoto okruhu
patči ještě Černll Lohengrin (L927), oněginovsk román o egocentrickém
básníku Ruckém, pro nějž všechny lidské i milostné vztahi jsou toliko
inspiračním zdrojem. Tento román bfvá považován za polemiku s umě.
!:tv* a žir'otním postojem tehdy již zemielého Téverova pčítele o.
Theera.

R.cmantick]f a realistick]Í základ Téverova uměleckého naturelu se nejlé-
pc' 

.snlíŤily v statopražskfch románov1ich kronikách, románech Děti 0g;2Da V hradbtich (|924), Teprve v nich se autorka odpoutala od rizké tematiky
milostné deziluze a zachytila širší společenské souvislosti. Elegické kouzlo
staré Prahy, portréty lidí ,,kdysi b1ival1fch.., melancholická atmosféra
upllvajícího času, to vše napláuje stránky obou románťr, v nichž autorka
evokuje doby svého mládí. V Dětech je rozvíjen na osudech rodiny praŽ-
ského riťedníka Kaliny turgeněvovskÝ námět sporu generace roďčtr a dětÍ,
zatinco román V hradbách, mající oporu ve skutečnfch postavách z dob
autorčina mládí, zachycuje českou společnost 50. a 60. let v jejích nadějích,
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smutcích a boiích o národní existenci, ale i v životě citovém. - Do blízkosti
staropražslcfch obrazÍr patŤí i kniha vzpominek Lidé minul ch dob (L940)'

ukázka Tévetova živého vyprávěčsM. Jsou to umělecky plastické poftÍéty
pčátel, M. Červiokové-Riegrové, l. Zeyen, o. Theera ai.' a elegické evoka-
ce zašlfch čas{r.

MenšÍho vfznamu je Téverova tvorba dramatická. Jde zpravidla o Žán-
rové jednoaktovky, vydané souhrnně t. |920 s názvem Pět aktwek (většina

z nich však vznikla o mnobo let ďlve), které se tematicky váŽí k prvním
povídkovjm knihám. Roku 1923 se v Uránii hrála komeďe Za zlatem'
která těŽila látku z rudolfínské doby, a poslední prací tohoto druhu je

veselohra ozdragovna Na smíchu (1931)' krotká a ve stavbě téměi pri-

mitivní satira na procovskou lázeĚskou společnost ,,lepší.ch lidí...

Václav Thám
/LT65-  as i  I8L6/

Dramatik, básník, novináň, pňek|adate! a herec, zakladatet první
novočeské básnické družiny, vridčí postava počátkú obrozenského
divadla.

Narodil se 26' 10. |765 v Ptaze, kde také vystudovď a byl prohlášen -

ieště ani ne sedmnáctiletj' - magistrem filozofie. Vstoupil do sluŽeb praž-

ského magisuátu jako policejní komisai pro Staré Město; všechen voln
čas věnoval pčitom práci na oŽivení české kultury

Nejprve se obrátil k poezii a pňipravil dvousvazkovj. a|manach Básně
a Ťeči oázané (1785). ProtoŽe sejižz obecného povědomí zÚati|a pťedstava

o minulé existenci české umělecké literatury, chtěl Thám pŤetiskem
starších (hlavně humanistickjlch a barokních) básni vyzvednout tuto mi-
nulost a uvést ji do kulturního dneška. Spolu s ní a v početní většině otiskl
ve sbornících své i cizí básně nové, dokazující, ,,že se v naší matečské ieči'
na zptrsob jinÝch jazyktr, všecko básniti a zpívati mťrŽe... Podoba sborníku,
vj'běr ze starší poezie i nová tvorba se orientovaly k tomu' co právě bylo
akťuální a mÓdní v praŽsk1i'ch německ!'ch literárních kruzích, tehdy pčíznivě

nakloněnj'ch české kultuie. Nová tvorba thámovctr (pieložená i pťrvodní)

se pÍoto nesla hlavně v duchu anakreontské lyriky, která byla poezií-hrou'
měla svťrj pňedem danf poetickf prostor i zobtazovacl šablony a vyjadÍovala
nenáročnou radost z pozemského života, oslavovďa lásku, chválila dar
vtna. Ze starší poezie uplamil sbomík to, co šlo obdobnjrn směrem a co
bylo v souladu s osvícenskou pťedstavou o poezii jakoŽto projevu roanmo-
vého pňístupu ke skutečnosti. Piitom Thám jednoznačně odmítl minulou
i soudobou ,,jezuitskou.. ieč a litetaturu, básnění poďízené církevní pro-

pagandě a náboženskému myšIení' a pokud pňetiskovď barokní básně,
,,vyložil na světskf z1rúsob.. jeiich ''duchovní obsah.., ti. textovfmi ripra-
vani a montližerni je pievedl do podoby idylické milosmé poezie. Básně
v čďi vázané neien manifestovďy existenci svébytné české poezie a nové
worbě dávaly jakfsi vfchozí prograrrr, ale pňedstavily i básnickou družinu,
ie,Lmiž členy byli mj. B. f . Dlabač' V. Stach' M. V; Ktamerius, F. Knobloch.
Timto alrnanachem, na'nějž btzy laváza|y sbornÍkv Fuchmajerovy, datuie
se obvykle počátek novďeské poezie.

od r. 1785' kdy se uskutečnila první česM pfedstavení v Nosticově
(dnes Tylově) ďvaďe, ŽaměÍil Thám svou pozornost k ďvaďu. Zpočátku
podporoval české ďvadelní risilÍ iako recenzent listu Das Pragerbláttchen,
a kdÉ r. 1786 vznikla prvnÍ ďvadelnÍ společnost českfch herc& (tzv.
Mastenské ďvaďo, hrající do r. 1789 v prosltrlé dievěné Boudě české
a něnecké hry)' stal se jei|m archiváÍem a hlavním dramatiken. Ptávě
t. |789 ztratil Thám pro jakési nepoiádky své zaměsrnánt a stal se redakto-
rem Sch nfeldskfch c. k. pražskfch novin. Na jďe 1790 byl propuštěn
i odtud a z&stal pouze hercem z povolání. o rok pozděii byl sice imenován
reŽisérem a dramatugem českfch piedstavenÍ Mastenskébo ďvadla, jež
tehdy pÍrsobilo ve zrušeném Hybernskén kláštďe, avšak iiž následuiící
sezÓnu byl pro bohémskou povahu a sklon k pití zbaveo i těchto funkcÍ.
Jako herec púsobil pďt až do r. 1799, kdy se Vlastenské ďvaďo načas
rozpaďo. Thám odešel z Prahn stal se německfm kočovnfm hercen a o je-
ho dalšÍch osudech téměi ďc nevÍme. Řídké stopy jeho kočovné ďvadelrrl
pouti končí pro nás r. 1816 v nkouském městečku Stockerau. Kdy a kde
Thám zemŤel, není známo; uváď se, že r. 1816 kdesi v Hďiči.

Z toho' co dnes vímé o repertoáru českého ďvaďa z let l?85-99, usu-
zujeme, že pÍinejmenšim každá tietí hra, lterá se tu provozovala, byla
autorskfm, pŤekladatet.skjm nebo upravovatelskÝm ďlen ThámorrÍm;
takto dal českému jevišti asi |50 až 20o her. Z nicf tiske.rn vyšly ienom dva
pÍeklady a ma soubor populámÍch pÍeloženfch písní ze 4rěvoher, za-
chovď se ThámŮv rukopis jeho pÍekladu libreia k MozaÍtově Kouzelné
fléaé (Kouzelnd ptšťala, |794) a opisy dvou oblíbenfch, Thámem pielo-
Ženfch her z repertoáru Mastenského ďvaďá: Scbikanedrovy bry se
zpěvy Loutníci ateb Veseld u.14 (|784) a Steinsbergovy lokální frašky
Honza Kolo|mát z Pťelouče (1796). ostatnÍ dramatické práce Thámovy,
známe nanejvÍše poďe náwt. Nejvlrznannější mezi nimi $yty pravděpo.
dobně ieho ptvodní hry s látkou z českfch dě|ip, Bfetislao a Jithá aneb
Úrcs z kltÍšura (Prem. 1786, první pŮvodď kus novočeského ďvadlra
vúbec), Vlasta a Šarhz oteb DIočt boj u Pralu Grem. |788), Kunohotsb!
hatlíŤi ueb Kdo se qttustužt, netpt nouzi (prem. 1790) a Šoé&ká oojna
v Čech&h opb IJdamost ptažsblch měšťo,ú a šfude,,tl. (preo. 1792).

Zásluhy Václava TMma o české divaďo vyzdvihovali iiž jeho současďci;
zárovď vždy steině uznale hodnotili i podíl ieho staršího bratra Karla
Ignáce TMma, ačkoli ten obohatil české ďvaďo pouze tiemi pieklady.




