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tičnostív}'niká povÍdka Pan Šimon; lebkováŽnf a vzpurnf syn panského
iedníka piichází do ,,stánku.. po dobrodružnémávotě (boďlivácké mláď,
polská revoluce, ritěk ze semináÍe)jako nerispěšnf statkáča pokornj'člověk.
Potom zaujaly Staškazejménavyostňenékonflikty sociální a národnostní.
V románě V tennllch zilrech (L9N) sleduje, jak propuká odpor dělníkÍrproti
kapitálu' do jehož dosud nesrozurrritelnéhoproudu byli vahováni. Na život
pohlÍžel Stašek jako na drama; v nitru liď objevoval protikladné pÓly
a pak ukazovď' z jakfch zážitkÍta zkušenostíse roď jejich hněv a nenávist.
Tématem následující knihy Nc rozhraní (1908) byl twdf hospodáÍskf,
sggiální a národnostnÍ' zÁpas na malém městě, dtrsledek vzestupu dělnického hnutí a stupůovanéhonapětí německého a českéhonáror|ního cítění.
Tyto Staškovy problémové společenskéromány 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 čtenáťťrefektnl
fabulí, ďe potÍeboval i pňiblíŽit dějovjmi vazbami vzdálené postavy a dovéstje k iešenídanéčasové
problematiky; těmto záměrťrmobětoval hodně
z vyprávěčskévěrohodnosti. DetďIní kresba prostíedía postav kňíŽilase
tak s nahodilostmi a s rozbíhavjmi epizodami, bezprostťední poznání
a věrné'zpodobení života mísilo se s postavami a pŤíběhyvywáienjmi romantickou 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 pňevažovalnadnesenÍ'citovj' pŤízvuknad
v1i'stižností
a pčesnosti.
I v dďších prÓzách se Stašekse sv!'mi postavami táza|, jak se osvobodit
od ,,stínťrminulosti.. a jak vytvoŤit ,grovéhočlověka...S anarchistickj'm
piídechem zobtazova|vztaby v buržoazníchroďnách i postavy ze společenského okraje nebo liď zatrpklé životem a zasaženéválkou, avšak jako by
mu chybělo poznání novéreality, takžekonvenčníchprvktr v jeho novj'ch
pt zách spíšpŤiblvalo (napč.povídky otželd kolečka,l9|2i tomán Stiny
minulosti, |922). Teprve když se vrátil k |átce, ježmu byla nejbližši,a když
ji dokázal zhodnotit z hlediska nového poměru k Životu (obohacenému
zkušenostísvětové války, socialistické revoluce a vzniku samostatného
státu)' napsal nejlepšíknihy svého stáií. Nepňebernéosobní i kulturnl
zážitky tvočízáklad vynikajících Vzpomínek (1925) shrnujících kapitoly
vznikajícívlastně po čtyiicet let. Tyto memofuy piedstavují dobčeosobnost autorovu, jeho vj'voj uměleckj'i názorovj', obraz českého
Podkrkonoší
od poloviny minulého století,seznamujís Íozmanitostíprostčeď, v nichž
StašekŽil (Krakov, Rusko), i lidí, s nirniž se setkával. Druhfm blízkjm
náměteÍnbyli odbojníci z Podkrkonoší.Nakonec se vrátil k nejmilejšímu
z nich a znovrr zpÍacoval, tentokrát jako román O šeociMataušozli a jeho
pititelich (č, 1927' kn. 1932), rebelantskou historku ze svéhorodiště. Ze
',vzpomínky..' protkanéironií a moudr m porozuměním, rj'suje 8e poezie
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rodného kraje i poezie mládí a jeho krásnfch zmatkťr.Líčíveselou a divokou povahu mladého ševce,jeho. prudkost a nepoddajnost, nenávist k pánťrm a k ritisku i jeho niternf smutek' sleduje jeho taženíse 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 Stašekještětomán Dozc)ub G. L93L)' obraz Živelnéholidové.
ho povstání za pvnl světovéválky, ale ten už nedokončil'

Ladislav stroupežnickf
/L850-1892/
Dramatik a dramaturg Národního divadla,prtlkopníkrea|ismu
na českém
ievišti,autor veselohryz vesnickéhoprostňedíNaši
tvorbě.
furiantl. Znalost venkova up|atnil i v povídkové
Narodil se 6. l. 1850v Cerhonicich. Pouze dva roky navštěvovďreálku
v blÍzkémPísku, potom se stal praktikantem u svéhootce, kter!'byl správcem 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
uzavňenoua podezíÍavoupovahu. od r. 1873 ŽilvPnze, neiprve jako ťedník v poiišťormě,pozděii jako písď na berní správě pražskéhomagistrátu.
v l. 1875-76 placoval takév redakci HunroristickÝch listtr' od r. 1882aždo
svésmrti 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 situačníkomediálností, anebo pozdně romantickÍm pčístupemk látkám historickjn. Teprve
v iednoaktové veselohÍe Zolknskj rarášeh (1883) o nezdačenfch záletecb
renesančníhobohéma Mikuláše Dačického našel autor poprvé iednu ze
dvou základnich poloh svéhodramatického talentu. Po kompoziční stránce
pouŽil siceosvědčenéhoscribovskéhoschématuhistorické intrikové komeďe,
avšakiebo postavy tu již nesloužípouze zápletce, ale právě naopak situace
mu unožrlují hlubší charakteristiku postav v žánrově realistickém smyslu.
Podobné piednosti včetně dobového koloritu mají dďší rispěšnéhistorické
aktovky Stroupežnického,vyvíjejícíse postupně do stále závažnějšíchrovin;
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 kone&ě malé dtama Sirotčípeníze (L887) z časŮtficetileté války.
Zátovď s tvofbou aktovek usiloval Stroupežnickj'i o rozsáhlejšídÍamatické riwary, avšak dlouho bez vjtaznějšího rispěchu. Po nezdďené komeďi ze současnéhoživota Trhnnfy t:ědy (|884)' historické tragédii Velk,jt
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se?,Grem. 1884) o koníiktu mezi Václaven I. a Piernyslem otakarem II.
a po pompéznÍvfprarmé historické tr e Chtistoloro Colombo (pren. 1886)
našel se Stroupežnickf podruhé tq'ťve ve veselobie ze života soudobé
jihočeskévesnice Našifuianti (1887). Záp|etka spoťu o imenování ponocného poskytla autorovi prostor k uplatnění jeho schopností, trterétkvěly
pŤedevšímv realistické kresbě dtrvěmě mu známj'ch typťr venkovskfch
liď. Našimi furianty se Stroupežnickj'vlasmě stal prťrkopníkemnovévlny
realistického dramatu z vesnického prosďeď, která potom na Národním
ďvaďe následovala @reissová, Jirásek) a která vyvrcholila r. 1894 premiérou
dramatu Maryša od bratňíMÍštík'i.
Dramatik Stroupežnickj' však směiovď vfše než k pouhému obrazu
života' jakÝ podat v Našich furiantech, a pokoušď se proto dále o skutečrré
dtaaa ze současnosti. Velkou oblibu si získďa ieho hra VtÍclao Hrobčickll
z Hrobčic (prem. 1888) o dramatickém sporu mezi hrdÍm a nepoddajnlm
seďákem a konzervativním šlechticem po zrušení roboty r. 1848; autor
však nedokázal tento konflikt vyiešit bez romantického klišé.Menší rispěch
už měla bra Vojtěch Ž k, o7tečníh(1890) o ripadku seďáka, kterf propaď
politickému velikášswí, i naturďsticky pojatá aktovka Zkažend hrezl (l89l)
o dědičnosti áodějswí. Teprve v posleÍ|nísvé bie Na Valdštejnshéšaehtě
(1892) piiblÍžil se Stroupežnickf poněkud svému cíli a vywoiil ptrsobivou
tragéďi ideďstg kterj' zuoskotává na tvrdfch materiálních zákonech
života. Jeho hrdina profesor Stefanides ve snaze pomoci chudfm horalťu
otevčedoln avšak ďouho marně hledá ztacenou rudnou žílu, ď piiide
o všecben svťrimajetek a zpronevěfí i jmění svésestry; zpráva o nďezenÍ
bohaté Žfly ho zastibuje již ve stavu šílenství.
tako prozaik se uplatnil Suoupežnickf pÍedevšímv drobn1ich humoristick 'ch nebo žánrově realistickj.ch povídkách o pčíhodácha povahách
prost!'ch |id| (Rozmarnéhistorky, |879; Z Prahy a oenkova, |89|),

Lotar Suchf
/L873-1959/
Básník, p}ekladatel a dramatik; v prvních dvou desítitetích
20. století autor divadetních her kriticky postihuiících morátní krize
člověka v měšéáckéspolečnosti.
Za gymnazijních stuďí v Pňíbrami se Lotar Suchj. (narozen 6. 5. 1873
v Turnově) sblíŽil se ďemi žáky tohoto ristavu - K. Tomanem, H. Jelínkem a K. Sezimou - a spolu s nimi začal pronikat do literatuly prvními
básněmi; ještě v r' 1897 mu ve vzpomlnce na tyto doby dedikoval Toman
svou první sbírku Pohádky krve. Suchf studoval do r. 1893 na univerzitě

25t

s

ve Vídni románskou filologii a slavistiku' později v Praze práva. Stal se
žurnďistou z povolánÍ a ptrsobil zeiména jako divadelnÍ a kultumí referent
a zahraničnídopisovatel. V tétofunkci odešelr. 1908 do Pďíže, odkud pšal
do Venkova a Národní politiky piedevšírn referáty o francouzské kultďe;
s vj'jirnkou.let první světovéválky tu ži|až do svéhoodchodu do vÍslužby
v r. 1938. Mimo Žurnalistiku a pťtvodníliterární práce se Such!'věnoval
pčekládáníz francouzštiny a z němčiny (prťtkopnickf vlznam měly jeho
pÍeklady poezie R. Dehmela). ZemÍe|ve svémroďšti 4. 5. 1959.
Literární dílo Lotara Suchého se po desetiletí vyvíjelo stfanou hlavních
proudťrčeskéliteratury: toto zvláštnípostavenípozději zesilovala i autoro.
va dlouholetá vzdálenost od vlasti a iejího literárního života. První básně
Suchého v časopisech Niva' Lumír a zeiména v Moderní revui' knižně
vydané až t. 1904 jako Kniha lyriky' stojí ve zrramení symbolistickfch
a dekadentníchohlasťra vztahu k lyrice A. Sovy; Suchéhobásnickou tvorbu
od počátkucharakterizujeosobitá touha po vysloveníživotníhokladu a tendence k básnické epice (Dxě pnídky z:eršmt'L9o5).
Roku 1903 debutoval Suchf jako dramatik na Národním ďvaďe aktovkou Nezabiješ a od té doby se drama stalo hlavní oblastí ieho uměleckfch
snah. Suchého práce, tematicky soustčeděnék morálním a citovjm krizím
člověka soudobé měšťáckéspolečnosti, nenďézaly v letech svého vzniku
dostatečnf ohlas u ďvadel i kritiky a po Í. 1918 autor dramatické činnosti
zanechal. Jeho dramata však v ťaděsvj'ch rysťrpňer{rstalakonvenčnídobovou podobu žánru psychologicko-moralistické činohry: do popiedí dnes
vystupuie napÍ. usilovná snaha vyjáďit Životní klad v nescbematickémtypu
sebevědomého,tvoňivéhoa citově prostého člověka.Umělecky nejvfraaěji
zapirsobily ze Suchého dramatického díla dvě hry o vnitiním ripadku individualistického hrdiny: pwni z nich, drama ve verších Daoid (|9lL),
osobnosti
podává formou biblického podobenství obraz ztroskotání vťrdčí
pťrsobením
nietzschovsképiedstavy o silnémiedinci, jemužje všedovoleno.
Hra Hrstka zlěrnllch,která byla roku 1908 piijata K. H. Hilarem k provozovánína Vinohradskémdivadle, na scénuse všaknedostala,opakuje v rovině společenského
dramatu ze současnostitémavnitiního rozkladu inďvidualistického hrdiny, ztrácejícíhovědomí grravní odpovědnosti k lidu.
Hra motivicky navazuje na situaci kolem politickéhoprocesu s Omlaďnou
v 90. letech: jejímhrdinou je českÝpolitik odsouzen!'k doživotnímužaláči'
kterj' se po amnestii wací k práci a pro kariéru ztantje svéradilcítní lázory,
Na jevišti se Hrstka věrnjlch objevila až v rinorouj'ch dnech 1948. PŤi své
premiéčev Realistickém divadle v Praze zapfisobila tato čtyňicetlet stará
hra jako Živě aktuáIníodsouzenípolitickéhooportunismu a oslava věrnosti
zájmťrmlidu.
Po veršovanémdramatu s dějem čerpan1rn z revolučníhistorie roku 1848
Čeroánky soobody (1918) se Suchf odmlčel' Nepočítajedva konvenční
romány, lteté vydal za ptvni republiky, vrátil se do literatury ažpo druhé
světovéválce: vedle Hrstky věrnfch na sebe upozornil zejménasbírkou

