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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.
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smutcích a boiích q ffio.|ní existenci' ale i v životě citovén. - Do blízkosti
staropražskÍch obrazŮ patií i kniha vzpomínek Lidé minuUch dob (L940)'
ukázka Téverova živého vyprávěčsM. Jsou to umělecky plastické poftÍéty
pňátel, M. Červinkové-Riegrové, l.Zeyeta, o. Theera ai.' a elegické evoka-
ce zašlfch časťt.

Menšího vfznamu ie Téverova worba dramatická. Jde zpravidla o Žán-
rové iednoaktovky, vydané souhrnně t. L920 s názvem Pět aktovek (většina
z nich však vzoikla o mnoho let dŤive), které se tematicky váží k prvním
povídkovjm kniMm. Roku 1923 se v Uránii hrála komeďe Za zlatem,
která těžila látku z rudolfínské doby, a poslední prací tohoto druhu je

veselobra Ozdraoovta Na srnichu (1931)' krotká a ve stavbě téměč pri-
mitivní satira na procovskou lázeĚskou společnost ,,lepší.ch lidí...

Václav Thám
/LT 65-  as i  LBI6/

Dramatik, básník, novináÍ, pÍekladatel a herec, zakladate| první
novočeské básnické družiny, vriděí postava poěátkú obrozenského
divadla.

Narodil se 26. 10. |765 v Pruze, kde také vystudovď a byl prohlášen -
ještě ani ne sedmnáctiletjl - magistrem filozofie. Vstoupil do sluŽeb praž-
ského magisuátu jako policejní komisaŤ pro Staté Město; všechen voln
čas věnovď pťitom práci na oživení české kultury

Neiprve se obrátil k poezii a pŤipravil dvousvazkovj, almanacl;. Básně
g Ťeči otizané (1785). Protože se již z obecného povědomí ztÍatila pŤedstava
o minulé existenci české umělecké literatury, chtěl Thám pčetiskem
starších (hlavně humanistickj'ch a barokních) básní vyzvednout tuto mi-
nulost a uvést ii do kulturního dneška' Spolu s ní a v početní většině otiskl
ve sbornících své i cizí básně nové, dokazující, ,,Že se v naší mateŤské ieči,
na zpfrsob jinÝch iazyktr, všecko básniti a zpivati mtrže... Podoba sborníku'
vj'běr ze starší poezie i nová tvorba se orientovďy k tomu, co právě bylo
aktuální a mÓdní v pražskj'ch německfch literfuních kruzích, tehdy piíznivě
nakloněnÍ'ch české kultuie. Nová tvorba thámovctr (lňeloŽená i pťrvodní)
se pfoto nesla hlavně v duchu anakreontské lyriky, která byla poezií-hrou,
měla svir! piedem danf poeticlcf prostor i zobrazovací šablony a vyiadŤovala
nenáročnou radost z pozemského života, oslavovala lásku, chválila dar
vlna. Ze starší poezie uplatnil sborník to, co šlo obdobnjn směrem a co
bylo v souladu s osvícenskou piedstavou o poezii jakožto projevu toanmo-
vého pňístupu ke skutečnosti. Pňitom Thám jednoznačrrě odmítl minulou
i soudobou ,,iezuitskou.. Íeč a literaturu, básnění poďízené církevní pro-
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pagandě a náboženskému myšleol' a pokud pietiskoval barokní básně,
,,vyložil na světskf zpťrsob.. jejich,,duchovď obsah.., tj. textovfmi ripra-
vami a montáženi ie pŤevedl do podoby idylicfré milosmé poezie. Básně
v ňďi vázané neien manifestovďy existenď svébytné české poezie a nové
worbě dávaly iakfsi vfchozí program, ale piedstavily i básnickou družinu,
ie,ímiž členy byli mj. B. J. Dlabač' V. Stach, M. V; Kramerius, F. Knobloch.
Tímto aloanachen, na'nějž btry aaváza|y sboqíky Puch-ajerovy, datuie
se obvykle počátek novďeské poezie.

od r. 1785' kdy se uskutečnila prrmí česká piedstavení v Nosticově
(dnes Tylově) ďvaďe, izaměÍil Thám svou pozomost k ďvaďu. Zpočátku
podporoval české ďvadelní risilÍ jako recenzent listu Das Pragerbláttchen,
a když r. 1786 \rznikla prvnl divade|ď společoost česk.fch bercú (tzv.
Vlastenské ďvaďo, brající do r. 1789 v proslulé ďevěné Boudě české
a německé hry)' stal se jejím archiváÍem a hlavnÍn dranatikem. Právě
r. 1789 ztratil Thám pro jakési nepočádky své zaměstnání a stal se redakto.
rem Schtiďeldskfch c. k. ptďskfch novin. Na iďe 1790 byl propuštěn
i odtud a z&stal pouze hercen z povolání. o rok později byl sice jmeoován
režisérem a dramaturgeo českfch piedstavenÍ Vlastenského divadla, jež
tehdy púsobilo ve zrušeném Hybernském kláštďe, avšak již následujícÍ
sezÓnu byl pro bohénskou povahu a sklon k pitÍ zbaven i těchto funkď.
Jako herec púsobil pď. až do r. 1799, kdy se Vlastenské ďvaďo načas
rozpaďo. Thám odďel z Prahn stal se oěneckÍm kočovnÍm hercem a o ie-
ho dalšÍch osudech téluěŤ nic nevíme. Řtdké stopy ieho kočovné ďvadelnÍ
pouti končí pro nás r. 1816 v rakouském měttečku Stockerau. Kdy a kde
Th.ím zemťel, není známo; uváď se, že r. 1816 kdesi v Hďči.

Z tobo, co dnes vlrne o repertoáru českého divaďa z let 1785-99, usu-
zuierre, že pŤinejmenším každá tÍetí hra, která se tu provozovala, byla
autorskfm, piekladatď.skfm nebo upravovatelskÍm ďlem ThámorrÍm;
takto dď českému jevišti asi l50 až 2oo her. Z nicfi tiskem vyšly jenom dva
pieklady a mďf soubor populárnÍch pieloženfch písní ze zpěvoher, za-
chovď se Th.ímŮv rukopis jeho pŤekladu tibreta k Mozartově Kouzelné
flétně (Kouzelná píšťala' |794) a opisy dvou oblíbenfc\ Tbámem pŤelo.
Ženfch her z rqrertoáru Mastenského ďvaďi: Scbikanedrovy br7 se
zpěvy Loutníci aneb Veseld uilt (|784) a Steinsbergovy loká'lnÍ frašky
Honza Kolohná,t z Píelouče (1796). Ostatnl dramatické práce Thámovy,
zrrámg nqngjvJile poďe názvt. NejvlznannějšÍ mezi nimi lyly pravděpo-
dobně ieho prlvodní hry s látkou z českfch děiin, Bíetislao a Jithá aneb
Útus z k|dštera (prem. 1786, první púvodní kus novočeského divadla
vťrbec), Vlesta a Šarha opb Díočt boj u Ptahy (P".*. |788), KumohorshJt
hct:íŤi aneb Kdo se qmarnaží, nctr1l nouzi Gren. .1790) a Šoédská oojna
o Čechbh otů Udatnost pražsblch ,,,ěšta,,r7 a šttt&ntú Gren. rzÓz).

Zásluhy Václava Tháma o české ďvaďo vyzdvihovďi již ieho současnÍci;
zárovď vždy stejně uznale hodnotili'i podfl ieho staršího bretn KaÍla
Ignáce TlÍlma, ačkoli ten obohatil české ďvaďo pouze ďemi pieklady.
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Byly tg ovšem pčeklady z celého repertoáru nejzávaŽnějšÍ uměleckn progn-
mově i jazykově: Shakespearirv Makbeth, $chi||ďgvi Loupežníci (oboji}
1786) a Gotterťrv melodrqm Medea (1787). Zdá se, že filolog K. I. TháE'
autor.prvď česky psané obrany jazyka českého proti zlobiollm jeho utrha-
čú,,,... (|783) a prvďho německo-českého slovníku, zaujÍmal v okruhu
,,vlastencti z Boudy.. postavení iakéhosi ideového vÍrdce a jazykového rádce,
zatímco jeho mladší bratr, kterf byl ďvadelníkem tělem i duší, byl vedoucí
postavou českého divadla v umělecky tvtbčím smyslu.

Otakar Theer
/7880-19t7 /

. Básník' dramatik, prozaik; jeho básnické dílo vychází z dědlctvÍ
90. !et, z ovzduší romantické rozpotcenostl a dezi|uze, jež je
u Theera založena na pŤÍkrém rozPoru zjitňené smystovostl
a lntelektuá|ní skepse. Theer je básníkem vypjatého indiv|dua|ismu,
vědomě opÍeného o iracioná|ní voluntaristickou fi|ozoÍii; je plně
soustÍeděn k zápasu o vlastní osobnost, kterf postupně promítá
do metafyzické roviny, a v pos|edních dílech dospívá k idealistickému
kultu titánského jedince, kter| zápasÍ s danfm Iidskfm
a pŤírodním ňádem.

Otakar Theer se narodil 16. 2. l88o v Černovicíc\ hlavním městě
tehdejší Bukoviny (dnes v Ukrajinské SSR). Jeho otec byl d{rstojníkem
tamější posádky; oba rodiče pocházeli z Nymburka, matka z bohaté a vlivné
statkáiské rodiny. Otec zemčel brzy po synově narození; chlapec vyn1stal
aŽ do deseti let v prostčedí matčiny roďny v Nymburce, které mělo -
spolu s povolánim otcov1im, jež Theera od dětství silně pťitahovalo _
rozhodnj' vliv na utváťení jeho povahy i světového názoru. R. 1910 se
matka se synem pčestěhovala do Prahy. Zde Theer vystudoval klasické
gymnázium; soukromě studoval francouzštinu a francouzskou literaturu,
která se stala jeho trvalou zálibou (a v pozdějších letech i pŤedmětem jeho
referentské i piekladatelské činnosti). od časnfch studentskj'ch let soustav-
ně sledoval současnou literámí produkci, zejména symbolistickou a deka-
dentni, jež ovlivnila i jeho rané literární pokusy. Ještě iako sedmnáctileq|l
gymnazista publikoval časopisecky první verše (pod pseudonymem otto
Gulon v SalÓnu odmítnut!'ch). Tehdy také navázalprvní literární kontakty,
mj. s F. X. Šaldou a s jeho okruhem. Šauovym prostiednictvím se stal
spolupracovníkem Literárních listťr a Lumíra; Lumír zťrstal (vedte České
revue a Piehledu) jeho hlavní literární tribunou i v pozdějších letech jako
orgán literárního odboru Umělecké besedy, na jehož činnosti se Theer téŽ
aktivně podílel. Po maturitě r. 1899 se Theer zapsal na právnickou fakultu,
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ve čtvrtém semestťu píestoupil na filozofii. R. 1906 promovď z všeobec-
nÝch dějin a sromávacÍch literatur a nastoupil místo riiedníka v Univerzitní
knihovně' které zastával do konce života. Pťed válkou se dočasně sbližil
se skupinou kolern Almanachu na rok 1914' k jehož iniciátortrm patŤil.
Zemile| po těŽké nernoci uprostied války, brzo po premiéie své první a je.
diné hry' 20. 12. Lgl?.

Theer je vrstevníkem šrámkovské gengrace, v mnohém ohledu je však
jejím piímÝm antipodeÍIr: nesdílÍ jq| zauj*l' pťedmětnÍm světem ani
sociálnÍm zápasem, chybí mu bezprostÍednost citového prožitku i impre-
sionistickf lyrismus. Debutoval sice (sbírkou verštr a básnickj'ch prÓz
Hdje' kde se tanč.l, 1897) ve znamení naturistického senzualismu, oriento-
vaného po francouzském vzoru k antickému pohanství a programově
protidekadentního, jeho chvála smysltr, země a milostné vášně však zťrstává
záležitostí čistě literárnÍ inspirace a Dese - navzdory pfogramu - všechny
znárnky dekadentoí umělosti a zemďenosti z konce století. Už následující
sbírkou Vlprat:y k Jd (L900' pÍepr. l9l4) hlásí se Theer k vlastnímu vzoru
svého mláď o. Biezinovi. Theerova druM sbÍrka ie introvertní' soustÍe-
děná k ''taierrsM vlastníbo nitÍa.., k romantické.mu sváru mezi saÍs1y
a iatelekten, iemuž chybÍ syntetizuiící prvek! zneklidněn metafyzickfm
tajemstvím bytí' iež mu zťrstává nedostupné' hledá naplněď v senzacích
sexu, které vytisfují v bludnÍ kruh dekadentního satanismu a erotické
deziluze. Také metaforika Theerovy druhé sbírky potvrzuie jeho závislost
na symbolistně dekadenmí škole; veršová forma tu kolísá mezi pravidelnou
metrickou strofou a votn;im, respektive uvolněnfm veršem, jímž Tbeer
pňedjimá sv&i pozděiší iktickÝ systén.

K poezii se Theer zirovu wací po jedenáctiletém odmlčení' vyplněném
pŤevážně tvorbou kritickou a prozaickou (soubor tčinácti.prÓz na motivy
erotického pesimismu Pod stromen tásky' l9o3). Básnické sbltky Úzkosti
a naděje (l9ll) a Všenu naozdory (1916) znamenají návrat k základní pro-
blematice Vjprav k Já: svár smyslťr a intelektu, ducha a hmoty je tu však
povj'šen do metafyzické roviny' dostává smysl mravního zápasu za dosa-
žení absolutní svobody ducha. Tento ápas o vymanění z pout ''mrtvé
hmoty" je spojen s kultem samoty, s aristokraticklfrm odporem k davu a ke
všemu, co básníka poutá k pozenskému životu a k lidem. Až na ojedinělé
vfjimky' inspirované problematikou národnÍho osudu (básně Ndorat
a Mé Čechy), zťrstává Theerova poezie na pťrdě ryzího subiektivismu, ba
solipsismu, kterf v závěrečnjlch číslech poslední sbírky (Golgota; Ž;ji
s Bohen a s bohg) dospívá ke kultu nadčlověčství a k sebezbožnění; současně
je však tato sbírka svědectvím o hledánÍ nadosobní síly, která pčemáhá
časnost strastiplného hmotného bytí. v risilí o dramatickou poezii, jež by
nepiipomtnala ,,mandolínovou hudbu tiché pohodn nj'brž elementární
zdroj, v němž plynou a v němž zápasi o bytí či nebytí nejhlubší konflikty
dnešního člověka.., se Theet setkává s piedválečnou moderrou kolem
Alrnanachu na rok l9l4; akceptuje její dynamickou koncepci poezie i její




