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Zprvu básník' později h|avně autor povídék a romántl, jež vyrrlstaly
ze snahy po zpodobení rodného podkrkonošského kraje a ze záimu
o Íešení současnfch problémrl sociátnÍch, národnostních
a politickfch

Mastním jménerr AntonÍn Zeman. Naroďl se 22.7.1843 ve Stano-
vém u Vysokého nad fizerou a jako nejstarší z deseti dětí ze selské písmácké
rodiny byl dán na gymnázium v ličíně a pak do Krakova, kde byďel u své-
ho strÍ'ce. Po maturitě studoval práva v Praze, učil piitom na českém dÍvčím
ristavu češtině a dějinám a pracoval klátce v redakcích novin. Univerzitu
dokončil r. 1866 v Krakově. Pracoval pak v advoMtní kanceláfi v Kolíně,
v Praze u Josefa Friče (1869-74) a v Rou.l.ici (1876-77). v |, t874-:75
pťrsobil v Petrohradě iako vychovatel; iiŽní Rusko navštívil ieště v r. 1889
a 1897. V l. l878-l9l3 byl advokátem v Semilech: často hájil zájmy čes-
kfch lidí proti německJ.m továrnám, dtrktadně pronikl národnostní a so-
ciální problematikou pohraniční oblasti, byl činnf veíejně i politicky
(v l. 1889-95 byl zemskjm poslancem za staročeskou stťanu, v r. l9l8 se
stď členem revolučního Národního shromáždění). Roku 1913 se pÍestěho-
val do pražské Krče, kde pak byďel společ:ně se s5mem I. olbrachtem
a s H' MalíÍovou a pokračoval v literární práci. Nepiestal se zaiímat an|
o vďejnf život a nejednou projevil svÍrj demokratickf postoj. ZqnÍe|
v Praze 9. 10. 1931.

Staškova literární worba se rozvíjela, tÍebas s piestávkami, téměÍ sedm
desetiletí. Počínala v bouilivé atmosféťe státoprávních bojťr na konci
60. let a končila za ptvnl republiky. Rostla z pťrdy českého Podkrkonoší,
z něhož brala i některé náiečrrí prvky jazykové. Její smysl spatioval spiso.
vatel ve formování spravedlivějšího světa. PociÍizoval proto svou tvorbu
rikolu objasĎovat ptostému čtenáii áklar|ní životní, mravní a společenské
otázky. Věcnf a lxitickÍ smysl pro skutečrrost určoval jeií realistickf
základ' posilovan!,i autorovln obďvnÝm vztahem k ruskému realismu
a k jeho psychologické pronikavosti. Ve Staškově díle se silně uplatĚoval
také vliv romantismu (Byron a polští romantikové); v ieho duchu autor
koncipoval složité dějové zápletky i některé hlavní postavy, iejichž vnitŤní
svár intelektu a vášní i titánské a snílkovské plány vyjadŤovaly rovněž ideje
filozofické. Dlouhf Staškťrv vjvoj sjednocova|a vzácná a sebekritická
opravdovost, s nÍž se autor houževnatě probíjel k pochopení pokrokovj'ch
cest společenského vjvoje. Když jeho dílo charakterizovď v nekrologu
Šalda, napsal: ,,Byl to sukovit horskf kmen, šlehanf vichňicemi i mtazy,
zkiivenj' a zohfbanfi ale pevné jadrné skladby vnitÍní...

Stašek začal verši a poezie, jež chtěla podněcovat hrdost a vzdor, u něhg

pievládala po dvě desetiletí. Ve verších reflexÍvních' psanfch v duchu
poetiky ruchovctr' promítďy se ohlasy státoprávního boie' ieho nadějÍ
a zklamání. od počátku však bylo Staškovi bližší' jestliže mohl kreslit
venkovskj'život, zprvrr blavně ve veršované epice. NapŤíklad z básnické
povídky Vdtl*O (1872), odehrávajíď se r. 1848 a za následuilcibo absolu-
tismu, i z vyprávění z dob, táboťb (L8u) s pŤíběhem z 60. let byla deimá
snaha po realistické a dďai|nl kresbě všedního života, tŤebaže spojené
s romantickjrn děiem. Staškovi hrdinové usilovď stát se boiomíky za
pokrok, ďe jak to bylo obvyklé v byronskfch povídkách' byl i ieiicb osud
motivován hlavně milostnfmi city a četnjmi náhodami. Staškovy epické
básně měly vÝznam dobovf a sám autor, když z nich po letech poňádal do
svfch spistr vj'bor, dď mu titul Co minub a neorátl se otc (1928).

Pozorovatels\f smysl, áiem o pouta\rÍ děi, scbopnost psychologicky
charakterizovat roznanité postavy' fidská moudrost oceůující iednání
a myšlení postav bez sentimentality a morďizování - to byly vlastnosti'

iež se mohly voloěji uplatnit teprve ve Staškově prÓze. Hned tieba v prv.
n|m ,,obrázku z krkonošské vesnice.. nazvaném Šoec Matouš (1876),
v kÍátkém vyprávěď o rebelantském ševci, o jeho horlivosti v osmačtyficá-
tém roce a o jeho nešťasmé lásce. Staškovy povídky a romány se vyrovná.
vďy s tížirrjmi starostmi lidí odkázanfch na chudá horská polička nebo
vysiluiící práci v rychle rostoucÍch německj'ch továrnách, analyzovďy
mtavď, národnostní a sociá|ď otázky a vykreslovaly tváŤnost maloměstské
společnosti. UŽ první StaštÍrv román Nedokončen! obraz (|878)' Ťďící
vztab inteligence a lidu a oceĎovanf jako ieden z počátktr české vesnické
a sociálrrí prÓzy reďistické, proaazova| vyaza! cit pro povabopis venkov-
skfch postav, i když vystupovaly stále v rá.ci nahodile osnovaného pŤibě-
hu. Prvnim vrcholnjm dílem Staškovjm, vydanlm po několikaleté piestáv-
ce, byl cyklus poVidek Blouznioci našich hor (|895), zňetelně odlišnf od
běŽné vesnické ptozy české. Stašek se totiž neomezoval na zaznamenávání
krajové svéráznosti, ani nebyl pouh m kronikáÍem, kterj' pšistupuie ke
skutečnosti s piedem hotovjm a soucitnjm mravním stanoviskem. Pronikal
hlouběii k základirm myšlení obyčejnfch lidí, ke zpťrsobtm, iak hledali
štěstí a spravedlnost. StaškÍrv povídkovj' celek, spojenj' pouze několika
postavami a hlavně motivem duchověrství, také nejméně tťpí konstruova-
ností děie; pŤi zvolené formě nebyl vyprávěč nucen svazovat rťlzÍlé postavy
dohromady společnou fabulí. A tak pestré a živě vyprávěné piíběhy posti-
hují vzrušené lidské osudy a poměry na českém venkově v 70. a 80. letech'
kdy začÍoaly narirstat v podborskj'ch krajích pod tlakem továfen nové
problémy a nejistoty. Vynikaií sociálď a psychologickou rozmanitostí lidí
neuspokojen!'ch a tápaiících, ktečí hledaií štěstí nebo alespoĎ rilevu ve

,,stáDku spiritisťťr... Nejčastěji se dostávaií mezi duchověrce po hmotném
či společenském ripadku nebo mravní krizi. Tak povídka RytíŤ Boch
vypráví o tuláckém a hoikérn stáčí někdeišího mlynáŤe ze šlechtického rodu'
kterf se ve jménu svého erbu bláhově domáM i rodového dědictví. Drama-



246s
Antal Stašek
/ t843-193L/

Zprvu-básník, později htavně autor povídek a románŮ, jež vyrrlstaly
ze snahy po zpodobenÍ rodného podkrkonošského kraje a zezájmu
o Ťešení současnfch probtémrl sociálních, národnostnÍch
a polltickfch

Vlastním jménen Antonín Zeman. Naroďt se 22.7.1843 ve Stano.
vém u Vysokého nad Jizerou a jako nejstaršl z deseti dětí ze selské písmácké
rodiny byl dán na gymnázium v Jičíně a pak do Krakova, kde byďel u své-
ho str'. ce. Po maturitě studoval právavPtaze,učil píitom na česŘém dívčím
stavu češtině a dějinám a pracoval krátce v redakcích novin. Univerzitu

dokončil r. 1866 v Krakově. Pracoval pak v advoMtní kanceláĚi v KolÍně,
v Praze u losefa Friče (1869-74) a v Rourlnici (1876:77). v |. 1874-75
ptisobil v Petrohradě jako vychovatel; iižní Rusko navštívil ještě v r. 1889
a |897. v l. l878-l9l3 byl advokátem v Semilech: často Miil ájmy čes-
kfch lidí proti německjrm továrnám, dťrkladně pronikl národnosint.a so-
ciálď problematikou pohraniční oblasti, byl činnf večejně i politicky
(v l. 1889-95 byl zemskjm poslancem za staročeskou stranu',,,. l9l8 ..
stal členem revolučrrího Národního sbromáŽdění). Roku 19lj se piestěho-
val do pražské Krče, kde pak bydlel společně se synem I. Olbrachtem
a s H. Malíiovou a pokračoval v literární práci. Nepiestal se zajÍmat aní
o veťeinf Život a nejednou projevil svťrj demokratick!' postoj. z..r.t
v Praze 9. 10. 1931.

Staškova literární fforba se rozvÍjela, tŤebas s pŤestávkami, téměi sedm
desetiletí. Počínala v bouÍlivé atmosféie státoprávních boitr na konci
60. let a končila za první republiky. Rostla z pťrdy českého Podkrkonoší,
z něhož brala i některé náčečrrí prvky jazykové. tejí smyst spatňovď spiso-
11tel ve formování spravedlivějšího světa. Pcďizoval p.oto ,uoo tvorbu
tikolu obiasĎovat prostému čtenáňi záklar|n| Životní, mravní a společenské
otázky. Věcnf a kritickf smysl pro skutečnost určoval její reatistickf
základ, posilovanf i autorovJrm obdivnÍm vztahem k ruskému realismu
a k ieho psychologické pronikavosti' Ve Staškově dfle se silně uplatůoval
také vliv romantismu (Byron a polští romantikové); v jeho duchu autor
koncipoval složité dějové zápletky i některé hlavní postavy, jejichž vnitční
svár intelektu a vášní i titánské a snÍlkovské plány vyjaďovďy rovněž ideje
filozofické. Dlouh Staškťrv vlvoj siednoéova|a vzáqtá á sebekritická
opravdovost, s níž se autor houževnatě probíjel k pochopení pokrokovjlch
cest. společenskélro vjvoje. Když jeho dílo charakterizovď v nekrologu
Salda, napsal: ,,Byl to sukovit horsk kmen, šlehanf vichÍicemi i mrazy,
zkčivenj'a zohfbanj', ale pevné jadrné skladby vnitiní'..

Stašek začal verši a poezie, jež chtěla podněcovat hrdost a vzdor, u něhg
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pÍevláda|a po dvě desďletl. Ve veršlch reflexívnÍcb' psanfch v duchu
.ooetiky 

ruchovctr, promítďy se ohlasy státoprávďho boie' jeho naděií

Z ,xt^,,,a* od počátku však bylo Staš{<ovi bližší, jestliže mohl kreslit

ventovst<i' Život' 4)rvu hlavně ve veršované epice. NapŤíklad z básnické

povídky Vticleo (1872)' odehrávající se r. 1848 a za následujícího absolu.

ii,-.', i z vyprávěnÍ z dob, tdborťt (|884) s pšíběhem z 60. let by1a zťeimá

'o"n" po realistické a detailní kresbě všedního života, tÍebaže spoiené

s romantickÍm dějem. Staškovi hrdinové usilovďi stát se bojovníky za

pokrok, ale iak to bylo obvyklé v byronskfch povídkách' byl i jeiicb osud

motivován hlavně milostnjmi city a čanÍmi náhodami. Staškovy epické

básně měly vfznam dobovf a sám autoÍ' když z nich po letech poiádal do

svfch spis{r vfbor, dal mu titul Co minulo a negtd.tl se olc (1928)'.Pozoiovatelskf 
smysl, zájem o poutavj' děi, schopnost psychologicky

charakterizovat roz-manité postavy' lidská moudrost oceĎuiící iednání
a myšleď postav bez sentimentality a morďizován| - to byly vlastnosti,

iež se mohly votněji uplatnit teprve ve Staškově prÓze. Hned tňeba v prv-

,,í,o ,,ob.á"ko z krkonošské vesnice.. nazvaném Šoec Matouš (1876)J

v krátkém vyprávěnÍ o rebelantském ševci, o jeho horlivosti v osmačtyiicá-
tém roce a o jeho nešťastné lásce. Staškovy povídky a romány se vyrovná-

vďy s tíživlmi starostmi lidí odkázanfch na chudá horská políčka nebo

''y.it.'it"t pie"i u rychle rostoucích německj'ch továrnách, analyzovaly
mtavní, národnostní a sociátní otázky a vykreslovaly tváŤaost maloměstské
společnosti. UŽ první Stašktrv román Nedokončmll obraz (|878)' iešící

vztah inte[gence a lidu a oceůovanj'jako jeden z počátktr české vesnické
a sociální prÓzy realistické, prozrazoval vjraznf cit pro povďropis venkov-
skj'ch postav, i když vystupovaly strile v rámci nahodile osnovaného pňíbě-

hu. Prvním vrcholnjm dílerrr Staškovjm, vydanjn po několikaleté piestáv-

ce, byl cyklus povídek Blouznioci naš,ich hor (1895)' zťetelně odlišnf od

běŽné vesnické prÓzy české. Stašek se totiž neomezovď na zaznamenáváni
krajové svéráznosti, ani nebyl pouh m kronikáiem, kterj,pŤistupuie ke

skutečnosti s piedem hotovjm a soucitnfm mravním stanoviskem. Pronikal
hlouběii t zat<uatrm myšlení obyčejnfch lidí, ke zpťrsobťrm, iak hledali
štěstí a spraveďnost. Staštirv povídkod celek, spojen pouze několika
postavami a hlavně motivem duchověrství, také nejméně trpí konstruova-
ností děje; pňi zvolené formě nebyl vyprávěč nucen svazovat r{rzné postavy

dohromadyspolečnou fabulí. A tak pestré a živě vyprávěné piíběhy posti

hují vzrušené lidské osudy a poměry na českém venkově v 7o. a 80. letech,

kdy začírrďy narirstat v podhorskj'ch kra!ích pod tlakem tovfuen nové
p'oulerr'y a nejistoty. Vynikají sociální a psychologickou rozmanitostí lidí

neuspokoienj'ch a tápajících, kteií hledaií štěsti nebo alespoii rilevu ve

,,stánku spiritistťr... Neičastěii se dostávají mezi duchověrce po hmotném
či společenském ripadku nebo mravní krizi. Tak povídka Rytíň Boch

uypiaui o tuláckém á no*e* stáií někdejšího mlynáie ze šlechtického rodu,

kierÝ se ve jménu svého erbu bláhově domáhá i rodového dědictví. Drama-
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tičností vyniká povídka Pot Šimon; lehkováŽnf a vzpurnf syn panské,ho
ďednÍka plichází do,,stánku.. po dobrodružnérr životě (boďlivácké mláď,
polská revoluce, ritěk ze seurináňe) jako nerispěšnf statkái a pokomf člověk.

Potom zaujďy Staška zejména vyostiené konflikty ggciální a národnostn|.
V románě V tmn ch oítech (I9o0) sleduje, jak propuká odpor dělníkťr proti
kapitálu' do jehož dosud nesrozuniteliného proudu byli vtahováni. Na Život
pohlížel Stašek jako na drama; v nitru lidí objevovat protikladné pÓly
a pak ukazoval, z jaklch zážitkÍt a zkušeností se rodí jejich hněv a nenávist.
Tématem následující knihy Na tozhraní (1908) byl twdf hospodáftk!;
sociální a národnostni zápas na malém městě, dŮsledek vzestupu dělnické-
ho hnutí a stupřovaného napětí německého a českého nárorlního cítění.
Tyto Staškovy problémové společenské romány postupující v traďci
Pflegrově a Arbesově se zakládaly hlavně na charakteristice postav a na
nesentimentálním sledování jeiich životních cest, někdy typickfch a někdy
neuvěčitelnj'ch. Pňitom autor nepčestával mít rád napínavé a spletité
kombi:nování ápletek: nejenže chtěI upoutat zvědavost čtenáŤir efektní
fabulÍ, ďe potčeboval i pčiblížit dějovjmi vazbami vzdálené postavy a do-
vést je k češení dané časové problematiky; těmto áměrťrm obětovď hodně
z vyprávěčské věrohodnosti. Detďlní kresba prostiedí a postav kŤíŽila se
tak s nahodilos i a s rozbíhavjmi epizodami, bezprostŤední poznání
a věrné zpodobení života mÍsilo se s postavami a pňíběhy vywáťenjmi ro-
mantickou fantazií, ne;ednou i pomocí šablonovitj'ch motivri. Snaha po
objektivnosti vyhfbaiící se popisťrm i náladovému lyrismu slučovala se
s motivy nebo slovy, v nichŽ pčevažoval nadnesenj' citoq pčízvuk nad
qi'stižnostl a piesností.

I v dďších prÓzách se Stašek se svj'mi postavami tázal, jak se osvobodit
od ',stínri minulosti.. a jak vytvočit ,,nového člověka... S anarchistickj'm
piídechem zobtazoval vztahy v buržoazních roďnách i postavy ze společen-
ského okraje nebo lidi zatrpklé Životem a zasažené válkou, avšak jako by
mu chybělo poznání nové reality, takŽe konvenčních prvktr v jeho novj'ch
ptÓzách spíš pčiblvalo (napŤ. povídky OtŤet kolečka, |9|2; román Srízy
minulost,i, |922). Tepwe kdyŽ se vrátil k |átce, jež mu byla nejbližší, a když
ji dokázal zhodnotit z tilediska nového poměru k životu (obohacenému
zkušenostÍ světové války, sociďistické revoluce a vzniku samostatného
státu), napsal nejlepší knihy svého stáňí. Nepťeberné osobnÍ i kulturní
zážitky tvočí základ vynikajících Vzpotninek (1925) shrnujících kapitoly
vznikající vlastně po čtyťicet let. Tyto memoáry piedstavují dobče osob-
nost autorovu' jeho v1i'voj uměleck i názorovf, obraz českého Podkrkonoší
od poloviny minulého století, seznamují s rozmanitostí prostiedí, v nichž
Stašek Žil (Krakov, Rusko), i lidí, s nirniž se setkával. DruhÝm blízkÍm
námětem byli odbojníci z Podkrkonoší. Nakonec se wátil k nejmilejšÍmu
z nich a znovu zpracoval, tentokrát jako román o šeaci Matoušwi a jeho
pÍátelich (č. |927, kn. 1932), rebelantskou historku ze svého rodiště. Ze
''vzpomínky.., protkané ironií a moudr m porozuměnim, rÍ'suje se poezie

rodného kraie i poezie mláď a jeho krásnfch zmatktr. LíčÍ veselou a ďvo-

kou povahu mladého ševce, jeho. prudkost a nepoddainost' nenávist k pá-

nrlm a k ritisku i jeho niternj' smutek, sleduie jeho tažení se stanovskou
gaÍdou na pomoc Praze v r. 1848 a jeho nezdary, aŽ ho na závěr nechá,

kdyŽ ie obrožen zatčením' utéci z vlasti s nadějí v komunismus. Potom
pŤipravoval Stašek ještě tomán Dozouky (č. L93|)' obraz živelného lidové-
ho povstání za pÍvní světové války, ale ten už nedokončil.

Ladislav stroupežnickf
/1 ,850-1892/

Dramatik a dramaturg Národního divadla, prťrkopník rea!ismu
na českém ievišti, autor veselohry z vesnického prostžedí Naši
furiant|. Zna|ost venkova uplatni| i v povídkové tvorbě.

Narodil se 6. l. 1850 v Cerhonicích. Pouze dva roky navštěvoval reálku
v blÍzkém Písku, potom se stal praktikantem u svého otce, kterf byl správ-
cem velkostatku. V sedmrrácti letech se pokusil o sebevraždu a po vfstielu
z lovecké puš{<y mu zťrstď zohyzděnf obličej; snad i to mělo vliv na jebo

uzavienou a podezíBvou povahu. od r. 1873 ži|vPtaze, nejprve jako riňed-
ntk v poiišťovně, později iako písď na bemi správě pražského magisuátu.
v l. 18?5-76 pracovď také v redakci Humoristickj'ďr listtr, od r. 1882 až do
své smrti l1. 8. 1892 byl drarnaturgem Národního divaďa.

Prvotiny Stroupežnického z let |875_77 byly ieště zcela ve aament
dobodch dramatickfch konvencl, a to buď vnějškovou situační komeďál-
ností, arrebo pozdně ÍomantichÍm piístupem k látkám historickÍm. Teprve
v iednoaktové veselohie Zoíkulsh! rardšek (1883) o nezdďenfch záletech
renesan&rího bohéma Mikuláše Dačického našel autor poprvé jednu ze
dvou základních poloh svého dÍamatického talentu. Po kompozičnÍ suánce
použil siceosvědčeného scribovského schérnatu historické intrikové komeďe,
avšak ieho postayy tu již neslouŽí pouze zápletce, ale právě naopak situace
mu unožrluiÍ hlubší charakteristiku postav v žánrově realistickém smyslu.
Podobné plednosti včetně dobového koloritu maií další rispěšné historické
aktovky Stroupežnického, vyvíieiící se postupně do stále závažnějších rovin;
pŤedně ie to veselohra Paní minctttistrovd (ptem. 1885) z kutnohorskfch
děiin, v níž ie hlarmí postavou opět DačickÝ, dále historickÝ obrázek
V panském ěeledníku (prem. 1886) ze života na cerhonickém zámku a ko-
nečně malé dtama Sirotčí peníze (L887) z časú tčicetileté války.

Zátovď s tvorbou aktovek usiloval Stroupežrickf i o rozsáhlejší drama-
tické riwary, avšak dlouho bez vltamé1šího rispěchu. Po nezdďené ko-
meďi ze současného života Triwnfy z:ědy (|884), historické ttagédti Velk!
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tičností v}'niká povÍdka Pan Šimon; lebkováŽnf a vzpurnf syn panského
iedníka piichází do ,,stánku.. po dobrodružném ávotě (boďlivácké mláď,

polská revoluce, ritěk ze semináÍe) jako nerispěšnf statkáč a pokornj'člověk.
Potom zaujaly Staška zejména vyostňené konflikty sociální a národnostní.

V románě V tennllch zilrech (L9N) sleduje, jak propuká odpor dělníkÍr proti
kapitálu' do jehož dosud nesrozurrritelného proudu byli vahováni. Na život
pohlÍžel Stašek jako na drama; v nitru liď objevoval protikladné pÓly
a pak ukazovď' z jakfch zážitkÍt a zkušeností se roď jejich hněv a nenávist.
Tématem následující knihy Nc rozhraní (1908) byl twdf hospodáÍskf,
sggiální a národnostnÍ' zÁpas na malém městě, dtrsledek vzestupu dělnické-
ho hnutí a stupůovaného napětí německého a českého náror|ního cítění.
Tyto Staškovy problémové společenské romány postupující v tradici
Pflegrově a Arbesově se zakládaly hlavně na charakteristice postav a na
nesentimentálním sledování jejich životních cest, někdy typickfch a někdy
neuvěťiteln!'ch. PŤitom autor nepťestával mít rád napinavé a spletité
kombinovánÍ ápletek: nejenŽe chtěl upoutat zvědavost čtenáťťr efektnl
fabulí, ďe potÍeboval i pňiblíŽit dějovjmi vazbami vzdálené postavy a do-
vést je k iešení dané časové problematiky; těmto záměrťrm obětoval hodně
z vyprávěčské věrohodnosti. DetďIní kresba prostíedí a postav kňíŽila se
tak s nahodilostmi a s rozbíhavjmi epizodami, bezprostťední poznání
a věrné' zpodobení života mísilo se s postavami a pŤíběhy vywáienjmi ro-
mantickou fantazii, ne;ednou i pomocÍ šablonovitj'ch motivri. Snaha po
objektivnosti vyhfbající se popisirm i náladovému lyrismu slučovďa se
s -motivy nebo slovy, v nichž pňevažoval nadnesenÍ' citovj' pŤízvuk nad
v1i'stižností a pčesnosti.

I v dďších prÓzách se Stašek se sv!'mi postavami táza|, jak se osvobodit
od ,,stínťr minulosti.. a jak vytvoŤit ,grového člověka... S anarchistickj'm
piídechem zobtazova|vztaby v buržoazních roďnách i postavy ze společen-
ského okraje nebo liď zatrpklé životem a zasažené válkou, avšak jako by
mu chybělo poznání nové reality, takže konvenčních prvktr v jeho novj'ch
pt zách spíš pŤiblvalo (napč. povídky otželd kolečka, l9|2i tomán Stiny
minulosti, |922). Teprve když se vrátil k |átce, jež mu byla nejbližši, a když
ji dokázal zhodnotit z hlediska nového poměru k Životu (obohacenému
zkušeností světové války, socialistické revoluce a vzniku samostatného
státu)' napsal nejlepší knihy svého stáií. Nepňeberné osobní i kulturnl
zážitky tvočí základ vynikajících Vzpomínek (1925) shrnujících kapitoly
vznikající vlastně po čtyiicet let. Tyto memofuy piedstavují dobče osob-
nost autorovu, jeho vj'voj uměleckj'i názorovj', obraz českého Podkrkonoší
od poloviny minulého století, seznamují s Íozmanitostí prostčeď, v nichž
Stašek Žil (Krakov, Rusko), i lidí, s nirniž se setkával. Druhfm blízkjm
náměteÍn byli odbojníci z Podkrkonoší. Nakonec se vrátil k nejmilejšímu
z nich a znovrr zpÍacoval, tentokrát jako román O šeoci Mataušozli a jeho
pititelich (č, 1927' kn. 1932), rebelantskou historku ze svého rodiště. Ze
',vzpomínky..' protkané ironií a moudr m porozuměním, rj'suje 8e poezie

rodného kraje i poezie mládí a jeho krásnfch zmatkťr. Líčí veselou a divo-
kou povahu mladého ševce, jeho. prudkost a nepoddajnost, nenávist k pá-
nťrm a k ritisku i jeho niternf smutek' sleduje jeho tažení se stanovskou
gardou na pomoc Praze v r. 1848 a jeho nezdary, až ho na závěr nechá,
když je ohrožen zatčením' utéci z vlasti s nadějÍ v komrrnismus. Potom
pčipravovď Stašek ještě tomán Dozc)ub G. L93L)' obraz Živelného lidové.
ho povstání za pvnl světové války, ale ten už nedokončil'

Ladislav stroupežnickf
/L850-1892/

Dramatik a dramaturg Národního divadla, prtlkopník rea|ismu
na českém ievišti, autor veselohry z vesnického prostňedí Naši
furiantl. Znalost venkova up|atnil i v povídkové tvorbě.

Narodil se 6. l. 1850 v Cerhonicich. Pouze dva roky navštěvovď reálku
v blÍzkém Písku, potom se stal praktikantem u svého otce, kter!'byl správ-
cem velkostatku. V sedmrrácti letech se pokusil o sebevraŽdu a po vj,stčelu
z lovecké pušky mu zirstal zohyzděnÝ obličei; snad i to mělo vliv na jeho

uzavňenou a podezíÍavou povahu. od r. 1873 ŽilvPnze, neiprve jako ťed-
ník v poiišťormě, pozděii jako písď na berní správě pražského magistrátu.
v l. 1875-76 placoval také v redakci HunroristickÝch listtr' od r. 1882 až do
své smrti 11. 8. 1892 byl dramaturgem Národního ďvaďa.

Prvotiny StroupeŽnického z let L875.77 byly ještě zcela ve aamení
dobovfch dramatickj'ch konvencí, a to buď vněiškovou situační komediál-
ností, anebo pozdně romantickÍm pčístupem k látkám historickjn. Teprve
v iednoaktové veselohÍe Zolknskj rarášeh (1883) o nezdačenfch záletecb
renesančního bohéma Mikuláše Dačického našel autor poprvé iednu ze
dvou základnich poloh svého dramatického talentu. Po kompoziční stránce
pouŽil siceosvědčeného scribovského schématu historické intrikové komeďe,
avšak iebo postavy tu již neslouží pouze zápletce, ale právě naopak situace
mu unožrlují hlubší charakteristiku postav v žánrově realistickém smyslu.
Podobné piednosti včetně dobového koloritu mají dďší rispěšné historické
aktovky Stroupežnického, vyvíjející se postupně do stále závažnějších rovin;
pčedně ie to vesďohra Paní ninatistrotsti (prern. 1885) z kutnohorskfch
dějin, v ďž ie hlavní postavou opět Dačickf, dále historickÝ obrázek
V panskén čekdníku (prem. 1886) ze života na cerhonickém zámku a ko-
ne&ě malé dtama Sirotčí peníze (L887) z časŮ tficetileté války.

Zátovď s tvofbou aktovek usiloval Stroupežnickj'i o rozsáhlejší dÍama-
tické riwary, avšak dlouho bez vjtaznějšího rispěchu. Po nezdďené ko-
meďi ze současného života Trhnnfy t:ědy (|884)' historické tragédii Velk,jt




