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Karel Klostermann
/L848-1923/
Povídkáňa romanopisec zobrazujÍcíhtavněšumavu a PošumavÍ.
Měl smys! pro osobitf pŤírodnícharakter tohoto kraJe' pro ieho
zv|áštnílidskétypy i pro jeho nedávnou hospodáŤskoua sociá|ní
historii.
Naroďl se L3.2. 18tt8v hornorakouskén [Iaagu. oba roďče pocMzeli
rodu)' otec pťrsobil jako lékď na
ze Šumavy(mat}a z bohatého sklá:Ťského
rťlznfch místech v iižních Gchách. Klosternann studovď gymnáziun
v PÍsku a v Klatovecb pak medicínu ve Vídni. Stuďum nedokončil, dva
roky byl sorrkromjm vyctrovatelem v Žamberku, 6ok redaktoren vÍdeůského
časopisu Vandetet. v l. 1873-1908 učil na něpecké reálce v p|zni. lpgčátku ápasil s hmomln nedostatkem, později byl jako učitel německé ško.
ly napadán pÍo svou českouliterární činnost. leho tomán Za štěstím(1895)'
kteťj'líčiztroskotanéosudy českÍchliď hledaiíctch lepšíexistenci ve Vídni'
veď k udavačskéďéŤe. - Kromě několika větších cest do ciziny trávil
Klostermann už od studentskfch dob prázdoiny většinou na Šumavě,
několikrát na jihočeskÍch Blatech, v posledďch letech života ve Štěkni
u Strakonic; tam zemiel 16.7. L923.
Po rispěchu něneckfch črt ze Šumavy (Biiltnerwaldsbizaez) napsal
Klostermann na vybídnutí v. vlčka pro jeho osvětu svou první českou
povÍdku a vápětí román Ze szlěta lesníchsatnot (č. 1891). Jím a dalšími
prÓzami ze šumavskéhoprostŤedí,které jsou iádrem jebo tvorby, obievil
pro soudobou literaturu dosud neznámou oblast' česko-bavorskébopomezí.
Román vypráví o twdém ávotě liď v zapadlén koutě šumavskéhoPtirstlinku kolern osamělémyslivnn o jejich denních ápasech s drsnou pŤírodou.
Krása i krutost pŤÍnodnlhoávlu stoií v popčeď díla: obrazy nepňístupnfch
hlubokfch lesťr' áludnÍch !aŤin, močáIri a vod; vánic a bouÍí' nekonďnÝch dďťťrg mÍh, které uzavíraií liď do samoty a oďučuií je od okolnlho
svěa. Vrcholnjn projwen moci pťírodníchsil ie v závěru románu áoub.
ná vichňice (která r. 1870 skutečně zničila rozsáblé plochy šumavského
polesí). Prfuoda určuie i zprisob ávota a myšlepí lidí' spoluvywáťÍ ieiich
povahy a osudy. Ti' lcďí zÁe žnjltrvale5,se ií pŤipodobĎuií a piiiimaií iei|
neuprosné ákony. Stávaií se tvrdjni iako ona, isou však schopni i solida.
rity pii katastrofách a nďtěsdch (smrt ďevďe MatÍska). TakovÍ isou ďe.
vorubci a ieiicn ženy, starousedlí lesní zaměsqnngi i osadn{ci z okolníi:h
vesnic. Vfraaě ie vykreslen pocbmurnf ziev bajného Vavnrcha' po l&a
vedoucího boi s pytláky, pašeráky a zloděii skotq; ie ztělesněním nďtostné
moráIky prostieď, která v určitÍch chvílích dává ien dvoiÍ možnost: iničit,
nebo bÝt zničen. Úsďední postava románu revírnÍkKočán se málem stává
obět! tohoto prostieď' když se ve iméou lidskosti i zákona pokoušíonomu
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krutému rozporu uniknout. Také ostatní postavy jsou cbarakterizovány
piedevš|m ve svfch vztazlch ke světu lesních samot. Vavruchova dcera
Katy ie po všech stÍánkách dítětem svého kraie, zatímco revírníkova
mladá žena ZdeĎka a piiručí SvijanskÍ' kteŤÍ sem pficházejí zvenčí,
se s životem v lesních pustinách těžko vyrormávaií' qpí a téněčmu podléhaií.
V dalšÍch románech z PošumavÍ pÍesunirie autor pozoÍttost spíšena
lidské koníikty a životnÍ dramata' v iejicM wadl stoií hospodáÍské
pňewaty a iimi podmíněné sociální
v }raii. Po vichiici aičil
v 70. letech obrovské lesď rozlohy kťtrovec. Nutnost narychlo zl'racovat
a odvézt spousty dieva vyvolala dočasnoukonjunkturu a blahobyt, otevÍela
dveÍekapitďistickému podnikání se všemi hmotnjmi i moráloÍmi d sledky
pro obyvatele' aryklé dotud na starodávnf zpŮsob ávota. To ie námětm
románu V ráji šwtnavsklm(1893)' kterf zeimena na osudoch rodiny sedláka
Por|hamerského pňedstavuie rozkladnf vliv rychlého zbohatnutt a trenaeytnétouhy po majetku: zaslepenou pj'chu' lakotu i rozmďilost, bezohledné
rvavé sobectvÍ i nevyhnutelnf konečnf rozvrat a pád. ProtějškerrrPor{hamerského a jeho dětl je ideďizovaná postava staréhoSeppa, kterf iedinf se
nedá strhnout obecnjn shonem po mamonu. V románě Kott spějt děti
(l90l) ie zpodobena dalšíetapa z dějin kraie' obdobÍ po pčechodnémblahobynr. Šumavachudne, zemědělsM v drsnén podnebí nenÍ schopno liď
uživit' bfvďé velkéstatky se zaďužují. Mladí odcházejí do měst' zejménado
vídně' kde se odcizují domovu, proletarizuií a často propadaiÍ mravnl
zkáze. Zacbraůuií se jen jednotlivci' ktečíisou duševně a morálně dosti
gi|n{. tmenované romány woií v Klostermannově ďle iakousi trilogii;
variace na jejich 2{ft|6r|nítémataobsahuje i velkémnožsM povÍdek (V stdci
šumaoshi,ch
hvozd ,1896, ai.). Voloě s nimi souvisíromán .sň'di'.(č.1893)'
kterf owírá pohled hlouběii do minulosti Pošumavía ukazuie rozvoi i krizi
tamn{ho skláĚskéhoprumyslu v prvď pirli 19. stoled; autor v něn čerpal
z rodové historie svfch pŤedkit z matčiny strany. V obou zakladatelích
velkfch skláčskfch podnikťr (pan Chablé a starf Haslinger) vywoĚil dva
individuálně odlišené, ale pÍitom dobově i společensky typické lidské
portÍéťy.Román zachycuie specific!é prosďedí tebdeiších skláĚskfch manufaktur, ieiich vlrobnÍ poměry, obchodnÍ problén5 patriarchálrrí vztahy
pezi maiiteli a domáckfmi dělnÍky atd.
Z Klostermannovy pozdější tvorb5 jež už někdy byla poznamenána
poHesem umělecké tvoňivésfly' dosáhl zloačnlé
obliby romáo Mlhy tu Blatech (č.1906). Pokoušel se (asi pod vliven Holečkovfch Našich a souběžně
s Baarovfm fanem Cimburou) vystibnout piíaafoé cbarakterové rysy ii.
hočeskéhosďství i pčírorlnízvláštnosti kraie. V ďle se pÍostupuií dvě blavnl
děiová pásma, postupnf ripadek selského rodu Krušinova a dušermí
a morá|ní vjvoj sirotka Vojty' žijÍcíhona statku Potužákovfch. Na vlastnÍch
autorovfch trpkfch zkušenostech z pÍďaestiedoškolskéhoučitďe ie za|oža
rozvlek čtyčsvazkovfromán Sup|ent (l9l3)' zarjlmovyiako dobovÍ doku-
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Karel Klostermann
/L848-1923/
PovídkáÍa romanopisec zobrazujÍcíhIavn{šumavu a PošumavÍ.
Mě! lmysl pro osobitf pÍírodnícharakter tohoto kraie, pro ieho
zvláštnÍlidské typy i pro jeho nedávnou hospodáňskoua sociátn!
historii.
Naroďl se |3.2.18,Í8 v hornorakouské.m
llaagu. Oba roďče pocházeti
ze Šumavy(matka z bohaté.hoskláškého rodu), otec ptrsobil iako lékď na
rÍlznÝch místech v iižních Čecbách. Klosternann studovď gymnázium
v PÍsku a v Klatovecbo pak meďcinu ve Vídni. Stuďum nedokončil, dva
roky byl soukromjn vyc.hovatďem v ámberku, Eok redaktorem vídeĎského
časopisu Vanderer. v l. 1873-1908 uál na něpecké reálce v Plzni. Zpočátku ápasil s hmotnjn nedostatken, později W jako učitel německé ško.
ly napad4n pÍo svou českouliterární činnost. lebo romÁr-Za štěstim(1895)'
kterf líčíztroskotanéosudy českfch lidí hledajícíchlepšíexistenci yg vtÍ|ni'
veď k udavačskéďéče. - Kromě několika větších cest do ciziny uávil
Klostermann už od studmtskfch dob prázdniny většinou na Šumavě,
několikrát na jihočeskfcb Blateclr' v posledďch letech života ve Štěkni
u Strakonic; tam zemiel 16.7. 1923.
Po uspěchu německÝch črt ze Šumavy (Biilnnerwaldskizzm) napsa!
Klostemann na vybídnud v. vtčta pro ieho Osvětu svou prvnl českou
povídku a rrápětt román Ze ssěta leních sanot (č. 1891). Jím a dalšÍmi
prÓzami ze šumavskéhoprostčedí,které isou iádren ieho tvorby, obievil
pro soudobou literaturu dosud neznámou oblast česko-bavorskéhopomezí.
Román vypráví o twdém ávotě lidí v zapadlé.mkoutě šumavskéhoPÍirstlin.
ku kolen osamělé
o jeiich denních z{pasech s drsnou pťírodou.
Krása i krutost pňírodníhoávlu stoií v popÍeď ďla: obrazy nepňístupufch
hlubokfch tes ' áludnfch bažin, močálťra vod, vánic a boďí, nekonďnfcb dďťtl g mlh' kteÍéuzavíraií lidi do sanoty a oďučují je od okolního
světa. Vrcholnlm proievem moci pĚírodníchsil ie v ávěru románu zhoub.
ná vicbŤice (která t. 1870 skutečně zničila rozsáhlé plochy šumavského
poles|. PrÍroda určuie i zpusob životz a myšlepí liď, spoluvytváčt ieiicb
povahy a o$udy. Ti' kÍďÍ zÁe hjl trvale; se ií pÍipodobůuií a piiilmait
i611
neqlrosné ákony. Stávaií se tvrd'ni iako ona, isou však schopni i solida.
rity pÍi kaastrofách a neštěstÍch(smrt dčevďe MatÍska). Takoví isou ďe
vorubci a ieiicb ženn starousedlí lesní zaněstqanci i osadníci z okolníEh
vesnic. Vlraaě ie vykreslen pochmurnf ziev bainého Vavnrcha, po léta
vedoucího boi s pytláky' pašeráky a zloději skotq; ie aělesněním nelítostné
mordJky prosďedÍ, která v uÍčitychchvllích dává ien dvoií možnost: iničit,
nebo bÍt zničen. Ústiední post&va románu revÍmÍkKoÍán se málen stává
obětl tohoto prostčeď, když se ve inénu lidskosti i zákona pokoušÍonomu
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ment o byrokratickÍch poměrch rakouského
školswí, které urovnávaly
cestu spíšekafiéfistúm aď poctivfm
vychorratelrim.raa"z.,
;-b-";
bídě EladÝch učitel ' rcere mnonay.poau-o'"t"
i ieiich cbaraktery.

Iosef Jiff Kolrír
/7512-18s6/

Yjrazaá osobnost t1rflro
diredta; hcrcc' rež|sér, drematurg
a dramati|r, p'"Ť:i'Í
po;.tl a i'"a"|ně u měteckého
-TmenticJri
Proievu. Psat Patetické historické trry, vccetotrry, p'ckláda|
dramate
Shakespearova a Goettroye-

vfugtnírn iménem Koláč. Narodit se
9. 2. l8l2 v Praze, kde také vy.
chodil gy.názium
a začal studovat fiIozofii
St.rI se vy_ch:vatelen
v maďarské šlechtické r.dině' oŽ
"."oi"roo.
mu umožnilo
poarat i západalEvropu
a prohloubit iazykové aalosti. Po návtatu
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popfvé vystoupil t. l83? na ochotnictén
KaietánskéÁ &""ar-., iI.ň
J. K. Tyl. Roku l&t2 byr angažován a"-"eJ."r.no
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ďvadla. Vystupoval naae|e.i v atÍch pie-Átavenicn
po Tylově cdchodu
a
z Prahy r. l85l se stal vÍrdď osobnosu-ce*euo
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pi.''"rl*.e
funkci dramamrga Ná.
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" "r 36a6^"..
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"pun"i.*cor"_BsáctvÍ
ia"a, ao proglamu ďvadla
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tendence: postavy jeho her |sou zpravidla lide něiak yÍiimeční- silou své
vťrle, lásky, nenávisti, bezohlednosti' krutosti; ieiich cbarattery bÍvaií
vyazně jednostranné a situace, v nichž se ocitaií, bud vyhrocené (souboie'
rinosy, vraždy) nebo romanticky taiemné (prosďedi krčein, ruin' áláŤír
a zapadlj'ch uliček). Sugestivní ridn těchto postuptr ne|ze upčítď9 o.i,t"'ší- historickjn dramat m Kolfuovjm, MoÍikt (lrem. |8K), ŽižkaÚa
srnrr (prem. 1850) a MagelÓtu (1852), ačkoliv byly pnívem napadány kritikou pro neptrvodnost neien námětr.r,ale i ce$ch scén a ďďogér. Podobně
pirsobivou se ukázala i hra Pražsbj žid Qltem. L871) z časriperzekuce po
bitvě na Bíléhoče,která se uplatnila i na ievišti 2o. století v ripravě V. Vančury z r. 1937. Pozděiší historická dÍamata I(olárova z obdobi Národnlho
divadla (nap[. SmiŤičti,prem. l88l) se již neprosadila, a to pro pŤilišn.ísilnou kresbu postav i situací. Ani jeho veselobry (Mra:enci n'ebo Dejte mi
čamaru!, obě 1869) nebyly niiak |ispěšné.J. l. Kolrár psď ta*é historické
romány (Pekta zptozencl, č.1856), plné romantickÍch a fantasticklch postav
a zápletek, a vydď sbirku Brírzá (1879)' oboií rovněž bez zietelněišího
ohlasu.

Jan Kollár

/L793-1852/
obrozenskf básníb vedle F. L čehkovs*ďro první velkf umě|eckf
ziev novodobé českétiter.tury, autor Slávy dcery. Yyslovi| touhu
po osvobození národním e |idském e vštěpoval víru v děiinné
pos|ání Stovanú pži uskutečitování hurnenitních ideáhi v životě
evropskf ch národú. Teoretickfmi a programovfrni rÍvehami
podporova| myš|enku s|ovanské kulfurní vzáiemnosti' v odborné
práci se zab|va| s|ovanskfmi starožitnoatmi.

o Kollárově rrládí isme dobie zpraveni, poněvadž glÍn napsal podrcbné Paměti z mlad,ších let života. NaÍodil se na Slovcnsku v Mošovcích
:k^ a hospodáňe" kterÍ často stál v čele
29.7. 1793 v evangelické todině Í
odtud proti v li
obce iako rychtáň. Studoval na gym ziu v Kremnici,
vyšší stiední školu
otcově odešel do Banské Bystrice a na evangďickou
(lyceum) do Bratislavy.
Živtt se vnrčováním žáktt z bohatšich rodin a
o prázdninách jako učitel a správce v sirotdnci. Nutnost boiovat s nepÍíznivÍmi Životními podmínkami' odpor proti pokoiovríní slovenského národa,
vzděláním vypěstovanf smysl pro spravedlaost uwríiely už v mládí jeho
myšlenkovf svět. Roku 1817 odďel na univerzitu do Jeny, aby se pŤipravil
na povolání evangelického fuéze, zebfval se zde i filozofií, iazykozp5rtem'
historií a pťírorlnimi yldrmi. Kromě stykťr s vynikaiícími lir|mi (sgnímil
se i s Goethem) pťrsobily na něho politicfté události v Německu, které se

