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Byly tg ovšempčekladyz celéhorepertoáru nejzávaŽnějšÍuměleckn prognmově i jazykově: Shakespearirv Makbeth, $chi||ďgvi Loupežníci (oboji}
1786) a Gotterťrv melodrqm Medea (1787). Zdá se, že filolog K. I. TháE'
autor.prvď českypsané obrany jazyka českého
proti zlobiollm jeho utrhačú,,,...(|783) a prvďho německo-českéhoslovníku, zaujÍmal v okruhu
,,vlastenctiz Boudy.. postaveníiakéhosiideovéhovÍrdcea jazykovéhorádce,
zatímco jeho mladšíbratr, kterf byl ďvadelníkem tělem i duší,byl vedoucí
postavou českéhodivadla v umělecky tvtbčím smyslu.

Otakar Theer
/7880-19t7

/

. Básník'dramatik, prozaik; jeho básnickédílo vychází
z dědlctvÍ
90. !et, z ovzdušíromantickérozpotcenostla dezi|uze,ježje
u Theera založenana pŤÍkrém
rozPoru zjitňenésmystovostl
a lntelektuá|nískepse.Theer je básníkemvypjatéhoindiv|dua|ismu,
vědomě opÍenéhoo iracioná|nívoluntaristickoufi|ozoÍii;je plně
soustÍeděnk zápasu o vlastníosobnost,kterf postupněpromítá
do metafyzickéroviny, a v pos|edních
dílechdospívák idealistickému
kultu titánskéhojedince,kter| zápasÍs danfm Iidskfm
a pŤírodnímňádem.
Otakar Theer se narodil 16. 2. l88o v Černovicíc\ hlavním městě
tehdejšíBukoviny (dnes v Ukrajinské SSR). Jeho otec byl d{rstojníkem
tamějšíposádky; oba rodičepocházeli z Nymburka, matka z bohatéa vlivné
statkáiskérodiny. Otec zemčelbrzy po synově narození; chlapec vyn1stal
aŽ do deseti let v prostčedímatčiny roďny v Nymburce, které mělo spolu s povolánim otcov1im, jež Theera od dětství silně pťitahovalo _
rozhodnj' vliv na utváťeníjeho povahy i světovéhonázoru. R. 1910 se
matka se synem pčestěhovalado Prahy. Zde Theer vystudoval klasické
gymnázium; soukromě studoval francouzštinu a francouzskou literaturu,
která se stala jeho trvalou zálibou (a v pozdějšíchletech i pŤedmětemjeho
referentskéi piekladatelskéčinnosti).od časnfchstudentskj'chlet soustavně sledoval současnouliterámí produkci, zejménasymbolistickou a dekadentni, jež ovlivnila i jeho ranéliterární pokusy. Ještěiako sedmnáctileq|l
gymnazista publikoval časopiseckyprvní verše (pod pseudonymem otto
Gulon v SalÓnu odmítnut!'ch). Tehdy také navázalprvní literární kontakty,
mj. s F. X. Šaldoua 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 jehožčinnostise Theer téŽ
aktivně podílel. Po maturitě r. 1899 se Theer zapsal na právnickou fakultu,
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ve čtvrtémsemestťupíestoupil na filozofii. R. 1906 promovď z všeobecnÝch dějin a sromávacÍch literatur a nastoupil místo riiedníka v Univerzitní
knihovně' které zastával do konce života. Pťed válkou se dočasněsbližil
se skupinou kolern Almanachu na rok 1914' k jehož iniciátortrm patŤil.
Zemile| po těŽkénernoci uprostied války, brzo po premiéie svéprvní a je.
diné hry' 20. 12. Lgl?.
Theer je vrstevníkem šrámkovskégengrace, v mnohém ohledu je však
jejím piímÝm antipodeÍIr: nesdílÍ jq| zauj*l' pťedmětnÍm světem ani
sociálnÍm zápasem, chybí mu bezprostÍednost citového prožitku i impresionistickf lyrismus. Debutoval sice (sbírkou verštr a básnickj'ch prÓz
Hdje' kde se tanč.l,1897) ve znamení naturistického senzualismu, orientovaného 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' soustÍeděná 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 pozděišíiktickÝ systén.
K poezii se Theer zirovu wací po jedenáctiletém odmlčení' vyplněném
pŤevážnětvorbou kritickou a prozaickou (soubor tčinácti.prÓz na motivy
erotického pesimismu Pod stromen tásky' l9o3). Básnické sbltky Úzkosti
a naděje(l9ll) a Všenu naozdory (1916) znamenajínávrat k základní problematice Vjprav k Já: svár smyslťra intelektu, ducha a hmoty je tu však
povj'šen do metafyzické roviny' dostává smysl mravního zápasu za dosažení 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 pťrděryzího subiektivismu, ba
solipsismu, kterf v závěrečnjlch číslechposlední sbírky (Golgota; Ž;ji
s Bohen a s bohg)dospíváke kultu nadčlověčství
a k sebezbožnění;současně
je však tato sbírka svědectvím o hledánÍ nadosobní síly, která pčemáhá
časnoststrastiplnéhohmotnéhobytí. 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
dnešníhočlověka.., se Theet setkává s piedválečnou moderrou kolem
Alrnanachu na rok l9l4; akceptuje její dynamickou koncepci poezie i její
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Byly to ovšen pŤekladyz cďého repertoáru neizávažnějšíuměleckn progÍamově i jazykově: Shakespearírv Makbeth, Schillerovi Lou?ežníci (obojl
1786) a Gotterťrv melodram Medea (1787). Zdá se, že filolog K. I. Thám,
autor'prvď česky psané obrany jazyka česWhoproti zlobhtlm jeho utrha.
č11,|,,,,(1783) a prvďho německo-českéhoslovnÍku' zaujímal v okruhu
,,vlastencti z Boudy.. posteveníiakéhosiideovéhovťtdcea jazykovéhorádce,
zatímco jeho mladšíbrau, kterf byl ďvadetďkem těleÍni duší,byl vedoucí
postavou českéhodivadla v umělecky tvťtÍčÍm
smyslu.

Otakar Theer
/7880-19t7 /
. Básník'dramatik, prozaik; jeho básnickédílo vychází
z dědlctvÍ
90. let, z ovzdušÍromant|ckérozpotcenost|a deziluze, jež ie
u Theera založena na pňíkrémrozPoru zjitÍenésmyslovostl
a lnte|ektuá|nískepse.Theer je básníkemvypjaté|ro
individualismu,
vědomě opÍenéhoo |racioná|nívotuntaristickoufilozofii; je pIně
soust eděn k zápasu o vlastnÍosobnost, lrterf postupně promítá
do metafyzickérovinn a v posledníchdílechdospívák idealistickému
kultu titánského iedince, kterj zápasi s danfm lidskfm
a ' pňírodnímňádem.
otakar Theer se naroďl 16. 2. 1880 v Černovicích,hlavnlrn městě
tehdejšíBukoviny (dnes v tlkraiinské SSR). Ieho otec byl dťrstojníkem
tamějšíposádky; oba roďče pocházeli z Nymburka, matka z bohatéa vlivné
statkáŤské
rodiny. Otec zemŤelbrzy po synově narození; chlapec vyr stal
až do deseti let v pÍostiedí matčiny roďny v Nymburce, které mělo spolu s povolánín otcovjrm, jeŽ Theera od dětství silně piitahovalo rozhodn1i vliv na utváŤenÍjeho povahy i světovéhonázoru. R. l9t0 se
matka se synem piestěhovala do Prahy. Zde Theer vystudoval klasické
gymnázium; soukromě studoval francouzštinu a francouzskou literaturu,
která se stala jeho trvalou zálibou (a v pozdějšíchletech i pťedmětemjeho
referentskéi pŤekladatelskéčinnosti). od časnfch studentskj'ch let soustavně sledoval současnouliterárnÍ produkci, zqména symbolistickou a dekadentnl jež ovlirmila i ieho rané liteÍární pokusy. Ještě jako sedmnáctiletf
gyrnnazista publikoval časopisecky první ve$e (pod pseudonymem otto
Gulon v SalÓnu orr.mítnutÍ'ch).
Tehdy takénavázď první literární kontakty,
mj. s F. x. ŠaHou a s jeho okruhem. Šataovymprostče4nictvlm se stal
spolupracovníkem Literárních list{r a Lumíra; LumíÍ zťrstal(vedle České
revue a PŤehledu) jeho hlavď literární tribunou i v pozdějšich letech jako
orgán literámího odboru Umělecké besedn na jehoŽ {innqg1ise Theer též
aktivně podilel. Po maturitě r. 1899 se Theer zapsal na právnickou fakultu,
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ve čtvrtémsemestnu piestoupil na filozofii. R. 1906 promoval z všeobecnfch dějin a srowávacich literatrrr 8 nastoupil místo riŤedďka v Univerzitní
knihovně, které zastávď do konce života. PÍed válkou se dočasně sblížil
se skupiloou kolem Alnanachu na rok l9l4, k iehož iniciátorťrm patŤil.
ZemÍe|po těŽkénernoci uprostied války, brzo po premiéÍesvéprvnÍ a je.
dinéhry' 20.12. |9L7,
Theer je vfste\míkem šrámkovskégeneÍace' v mnohém ohledu je však
iejím pŤímÝm antipodem: nesdílí jeií zaujetí pÍedmětnfm světem ani
sociálním zápaseÍL' chybí mu bezprosďednost citového proátku i impresionistickf lyrismus. Debutoval sice (sbírkou veršŮ a básnickfch prÓz
Htije, kde se tanč'l,1897) ve znamení naturistického senzualismu, orientovaného po ftancouzském vzoru k antické,mu pohanswí a programově
protidekadentního, ieho chváJa smysl ' zeně a milostné vášně však zťrstává
áIežitostÍ čistě literámÍ inspirace a nese - navzdory progÍamu - všechny
známky dekadentní umělosti, a zenďenosti z konce století. Už následující
sbírkou V ptatl, k ld (tgoo,pŤepr. l9l4) hlásÍse Theer k vlastnímuvzoru
svého mláď o. Biezinovi. Theerova druhá sbÍrka ie inuovertní, sousďeděná k ,,tajemsM vlastďbo ttitÍa.., k romantickému sváru mezi sayďy
a intelektem' jenuž chytí syntetizuiící prvek: zneklidněn metafyzickÍm
tajenstvím bytí' jež mu z&stává nedostupné' hledá naploění v senzacích
sexu, které vnisfujÍ v bludnÝ kruh dekadentního satanismu a erotické
deziluze. Také netaforika Theerovy drrrhé sbírky potwzuje jeho ávislost
na symbolistně dekadenmÍ škole; veršová fonrra tu kolísá mezi pravidelnou
metrickou strofou a volnfm' respektive uvolněnfm veršert, jínž Theer
piedjímá sv&j pozdějšíikuckÍ systéÍn.
K poezii se Theer áovu vrac-ípo iedenáctiletém odnlčení' vyplněném
pčevážnětvorbou kritickou a prozďckou (soubor tiinácti prÓz na motivy
erotického pesimismu Pod strometn tdsk,y, L903). Básnické sblrky Úzkosti
a naděje(191l) a Všetrunaozdory (1916) znamenajínávrat k základní problematice V prav k lá: svár smysltr a intelektu' ducha a hmotY je tu však
povfšen do metafyzické rovinn dostává smysl mravního zápirsu za dosažení absolutnÍ svobody ducha. Tento zápas o vymanění z pout ',rrrtvé
hmoty" je spojen s kultem samoty, s aristokratickjm odporem k davu a ke
všemu, co básníka poutá k pozerrskému životu a k lidem. Až na ojedinělé
vfiimky' inspirované problsmatikou národnlho osudu (básně Nd,orat
a Mé Čechy),zťrstává Theerova poezie na ptrdě ryzího subiektivismu, ba
solipsismu, kterf v závěrečn1|'cháslech poslední sbírky (Gotgota; Žiii
s Bohenl a s bohy) dospívá ke kultu nadčlověčstvía k sebezbožnění;současně
je však tato sbírka svědectvím o hledánÍ nadosobní síln která piemáhá
časnoststtastiplného hmotného bytí. v risilí o dramatickou poezii, jež by
nepňipomtoala ,,mandolínovou hudbu tiché pohodn nfbrž elementární
zdroj, v němž plynou a v němž zápasí o bytí či nebytí nejhlubší konflikty
dnešniho člověka.., se Theer setkává s pÍedválečnou moderrou kolem
Almanachu na rok 1914; akceptuje iejí dynamickou koncepci poezie i iejí
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progÍamovy požadavek volného verše' k iehož teoretickému obhájení
i praktické realizaci sám podstatnou měrou pňispěl. Z myšlenkovfch popud ' ostatně značně rťrznorodÝcb iež se tu setMvaií, iei inspiroval pŤe.
devšlm bergsonismus (vedle staršíhovztabu k filozofii Nietzschově a Schopenhauerově) svou píedstavou tvoÍivého duchovního proudu a svjm
dťtslednÝmdualismem. Prakticky nedotčenzústalTheer civilď a civilizační,
a zqméro kolektivistickou tendencí pÍedválečnémoderny. Motivicky čerpá
i nadále hlarmě ze světa antiky a kŤesťansM a ieho obraznost, usilujÍcí
o dynamiku' dranatičnost a strohou rr.fraznost,se stáIe pohybuje - v souladu s tematick'm zaměienÍm ieho poezie - více v oblasti obecn!,ch symbolťr,
zprostčedkujícíchvnitťnÍpostoje a metafyzické pojmy, nežv rovině konkrétď pčedmětnosti.
Ilejvfraaějším pokusen o obiektivaci básoíkova áp{su o svobodu du.
cha ie dramatická báseĎ FaBtMn Gren. l9l7). FaethÓntov{ vzpoura proti
boh m je obrazem titánského odboie proti danénu iádui tohoto světa,
symbolen odvěkého lidského snu o svobodě, vždy znovu ztroskotávajícího.
Patos odboie' pochopenf v dobovém kontemr první světwé války velrni
akfuálně' vycMzl i tady ze základní idealistické, voluataristické koncepce,
v jej{mžduchu básník interpretrrjeantickÍ'motiv jako ápaslsvobodné vúle
s mechanickfmi bmotnjmi silami. PÍesto naznačilo toto dílD, kterln se
Theer poprvé dostal z uzavÍenéholruhu zápasťra svár{rryzdsubjektivních,
nové možnosti tvorby; ty mu však bylo odepčenorealizovat.
I

Anna Maria Tilschová
/L873-195?

/

Proza|čka' plcdnÍ pÍcdstavltclka mladšÍ vlny českéreallst|cké
prÓzy prvnÍch desÍt|letÍ nďeho stoletÍ, která jc soustňeděna
k zobrezcní soudobého měšťanstva a narůstajÍcích rozporú
uvnitŤ burloaznÍ spolďnost|. od obrezu ,,starfch rod|n.., na |ci|chž
soclálnÍm r mnvním rozkledu ena|7ru|c,Úpadek celé tžídn dorpÍvá
T||schová po*upně k zobrezcní zápesu o pÍckonánÍ
' ind|vldual|stlck ho žlvotnÍho posto|e vnttlnÍm mravním
pňorodcm e k zobrazení lidové kolektlv|ty ieko nositele soc|átní
obrody.

A. M. Tilschová se naroďla 11. r1. 1873 v Praze. Vystudovata Vyšší
ďvčí školu a pak navštěvovďa iako mimoíá.|'á posluchačka filozofictou
fakultu v Praze. Většinu svého života suávila v rodnén městě, odkud
podnikla několik zabraničnÍch cest po Bvropě i do USA. Ve 20. letecb
lcátce redigovala ženskéčasopisyl.ada a Nová Žeoa a sociálně denokratické
Pestrékvěty. Pied druhou světovou váJkou byla téžpiedsedkpí Penklubu.
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inteligence' blízkérealisticTilschová vyšla z prosďedÍ pražskéměšťanské
kému hnuti; iejí otec byl zámožnÝ advokát, jejímanžel' bratÍanec Erranuel
Tilsc\ byl profesorem na právnické fakultě Karlovy univerzity a náleŽel
k okruhu realistickfch vědcťrkolen taroslava Golla. Její literární orientace
byla ovlivněna kultuním a myšlenkorrÍm ovzduším kolem reďistickébo
hnutÍ, v iehoŽ Besedách Času na počátku století debutovala (pod pseudo.
nymem Anna Maria), i hlavními proudy soudobého realistického románu
ewopského, zejména ruského, francouzského a anglického. vjrznačnj,m
činitelem v její tvorbě byl i rizkÝ kontakt s mladÍm rrÍtvamÝm hnutím, iehož sďediskem se na konci století stal spolek Mánes a jeho Volné směry
a z něhož jí byl nejbližšínejvfznam.ější českf impresionista Antonín
Slavíček.Základním materiálem jejÍtvorby byla osobní zkušenostz prostňerodinn zejménajeiÍ intelektuáInÍ vrstvy' z nÍžpocbázeď staréměšťanské
la, a námnoze i konkrétní osudy jeiích pŤíslušníktr;sebevražda ma'žela
a později i bratra byla pro ni osudnjrn záŽitkem, ienž urychlil její umělecké
vyuánl a do aačné míry i spoluurčil její wťrrčízaměfení. Za mnohostranné' bohaté dflo byla t, |947 imenována národnÍ umělkyní. ZemŤela l8. 6.
1957 na Dobiíši.
Prozaické dílo A. M. Tilschové je typickjm projevem vlvojovjch proměn našírealistické prÓzy pied první světovou válkou, kdy se její pozornost
pÍesouvá z vesnice na moderní velkoměstskou spolefuost' na jeií utváŤeď'
postupuiícl ďferenciaci a narťrstáníblubokÝch vnitiních rozporťr. Tato
p za ji,ž,podrobuje kritické ana|fze tčídu,kterou sotva po p{rlstoletí od
nastoupení cesty za hospodáÍskou a politickou mocÍvidí na prahu rozkladu,
neschopnou worby skutečnfch životních hodnot. Právě tento úael' ji,mž
se realistická goci4lní prÓza pŤedválečnástfM s poválečnou socialisticky
společnostiTilschoorientovanou tvorbou, rmášído obrazu českéměšťanské
vá; iírn ároveĎ piekračuje rizkou koncepci natualistického deterninismu,
jenž ovlvnil ieiÍ počátečnídÍlo. Idďl woiivé živomí aktivity' iCI ďověk
reďizuje svélidswí a pro niž je tieba vydobÝt novf sociální prostoÍ' vytváňí
v jejÍrnďle postupně protiváhu osudtrm liď drcenfch spolďeosklrn mechanismem a dďorurovanfch neproduktivním ávotn|m stylcm' protivábu
postaván zaiatfm v začarovanémkruhu sobecMl cizoty' skqlse a rezignace
i tragickÍm pčíběhtimnarnfch v?pouÍ 4 zďát životní GncsgrÉ.
Podobně jako iiní epikové měšťanskéspolečnosti této doby zvolila Tilschová pto své ristiední téma formu rodového nebo rodfoného lománu,
v němž na pŤÍbězíchdvou geoerací ,,starÍch Íodin.. analyztrie sociálni
i mrarmí rozklad měšťanské
Estl'y i inďviduátď pokusy o rwolnr a pŤekonánl dgnd sociální determinace. K risďednlmu teostickénu oknrbu
'Ňtarych lodi!.. se rizce váže i drufui iada románú z prostÍedÍuměleekého
a vědeckého; s prvním 'oknrhem ie spoiuie dtvěrná autorčina znďost
prosďeď, volba psychickfch i sociálďi:b typŮ i poietí risďedního moráního
konfliktu. Syž*eo i uměleckou realizací vybočrriez této linic román z proletáÍskéhoprosďedí ostravska Haldy. Haldy rmášeiído umělecké netody

