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k své.mu učiteli. S Tylem má také společnf sklon k sentirrentalitě a mo.
ralizování. Nejvfrazněji se to projevilo v obou vážnfch hrách Šamberko-
Úch o národních buďtelích, Josef Kajet&t Tyl (L882) a Karel Haalíčeh
BorooskÍt (1884).

S typen videĚské lirlové frašky spojuje Šanberka hlav.ně lelio snaha
o pňímf' herecky cíténÝ kontakt s publikem pomocí nrotivtr a naráŽek
aktuálních dobově, popŤípadě místně. fiž dialog je proto stavěn tak' aby
herci umožĚoval takovf kontakt ještě rozvíjet a neustále oživovat vtipnlni
improvizacemi (dobovjmi naráŽkami). Podgbnou frrnkci mívaly v ieho
hrách i písně, takzvané kuplety' jež bjvaly aktuálně obměůovány. Na živé
problémy společenské, kultunrí nebo politické poukazuie vellé část Šam-
berkovy tvorby jiŽ svlmi náany, napš. Bouclaron (L866)' Sednašedes níci
(prem. L870)' Soatojanskd pouť (prem. L868), Divatclni olah (1884),
Éra Kub nkooo (1886). Trvalejší rispěch měly ieho pražské lokální frašky,
zgména Palachého tiída 27 (l88a) a Podshakik (1882), v nichž Šamberk
zachytil nejlépe atmosféru ťemeslnic&é a lidové Prahy.

Z francouzské společenské komeďe se Šamberk naučil promyšlené kom-
binaci komickÝch situací a dovednému rozvíiení ápletky pomocí pťekva.
pivfcb zvratÍr děie' iako ie to napi. ve hče Blézinec O pruním poschod!
(pren. 1867). NeizdaŤilejším jeho dílem tohoto typu a patmě i nejlepší ieho
veselobrou vťrbec ie Jedn'futé pžikdzát,i (pren. 1881) s wipně rozebráva-
nou zápletkou: V domě Voborského se po pěti letech opět scházeií pčátBlé'
ktďí se navzájw, zgváza|i slibem, že se nikdy neožení; hostitel se usilovně
pokoušÍ pÍed nimi zatajit, že sám iiž slib porušil a je ženat' avšak po mnoba
kornickÝch zvratech steině vyjde nakonec pravda najevo.

Matěi Anastazia Šimáček
/1860-19t3/

Autor žánrovfch obrázkrl' románú a dramat ze života cukrovarskfch
dělník ' z prostňedí měštanského a umě|eckého.

Naroďl se 5. 2. 1860 v Praze. Po Jakubu Arbesovi je to další spisovatel'
ktetf v literámí práci těžil ze svého technického vzdělánÍ a zaměstnánÍ
(rrystu'doval českou reáIku a na technice chemii,v letech 1881-84 ptrsobil

iako adiunkt ve venkovskj'ch cukrovarech). Roku 1884 ho strÝc' nakladatel
F. Šilnáček, pověŤil Ťízením Světozoru, Jeho ásluhou se rodinnj'obrázkovÝ
časopis stal tribunou, v liž se kolem r. 1890 setkávaly dvě rrÍvoiové vlny
nové slovesné tvorb5 realistická a natualistická ptÓza i básně mladého
A. Sovy a J. s. Macbara. Ieště po letech vzpomínď Machar s rictou na
Šimáckovu odvahu ,,probíiet se k cílrlm, iež si u nás nikdo nepostavil, a jíti

k nim cestami nďlapanfmi... (IprostÍed 90. let se Šimaček dostď s mladjmi
spisovateli (napi. se Šaldou a Sovou) do konfliktu. Generačního sporu se
ričastnil na straně,,starrch.., po zániku Světozoru r. 1899 vedl jeiich časo-
pis Zoon; od r. 1900 byl divadelním referentem Národní politiky. Zerrše|
v Praze 12.2.19L3.

Jeho literární počátky jsou ve znamenl verše' kterj,pňipomlná J. Vrchlic-
kého a Sv. Čecha a hledá svou originalitu v žánrovfch sociálrrích kresbách
a v rivahách o chudém lidu' kterj' se má těsněji piimknout kv|asti(Z kroniky
chud ch,1885). Literární jméno si Šimaček získal',cukrovarskÝmi obrázky..
(v knihách Z opuštěn ch mist, t887; U žezačeh, 1888; Dzše toudrny' t894).
V nich si piedsevzal objevit dosud neuznávanou a nepoznanou poetičnost
továrního prostŤedi, dělníka a ieho duše. Prostňedí zpodobuje pŤevážně
v epizodick 'ch postavách' které zdeformovala a pustoší dŤina, bída' spole-
čenská bezprávnost, kočďka' nevyléčitelné choroby. Za hlavll postavy
svfch pťíběhri pak volí dělníky' kteŤí zosobiiuií pŤednosti a lidské hodnoty
svého stavu. V nich často vzniká konflikt mezi prací v továrně a posláním
v rodině. V povídce Duše toodrny je toto napětí nadsazeno, továrna se pÍo-
jevuje iako živá bytost' ktetá neodolatelnou mocí poutá člověka' jenž se jÍ
zaslíbil. Veselá, bystrá, nespoutaně vášnivá Batka Fisterová pňilnula
k cukrovarskému světu v dětskfch letech, kdy tam našla ritočiště proti
bez těšnému domovu. Jeií oddanost továmě se později postaví jako osudo.
vá síla mezi ni a mezi zájem jeil mladé rodiny, muže a dítěte. Na tajné
nočaÍ návštěvě milfch míst v cukrovaru pŤistihne poblouzenou Barku její
muž; kolize mezi rodinou a továrnou skončl Barčinjm sebevražednÍTn
skokem do rozjetého stroje. NapětÍ mezi postavením ženy v rodině a mezi
její touhou vykonávat dělnickou práci sleduje také povídka Manželé Strou-
haloai a z n1 vycházející hra .Soár malllch lidí (1890). Dobie situovan1!' nad-
topič se ožení.se svou první láskou, ovdovělou matkou fi mďfch dětí.
Dvakrát se jejich svazek málem rozbije o pňedsevzetí Strouhalkn Že bude
jako tovfuní dělnice živit své děti sama, a o Strouhalirv odpor. Strouhal
najde ideální vj'choďsko v tom' že pronajme malé hospodáfství a péči
o ně svěňí své ženě. Ta však už mezitím upustila od tovární práce, když si
uvědomila nevybíravost spoludělníkťr, kre-Ěí iÍ děiďi .miiostné náwhy,
a kdy stanuta naci mrtvolou Hladíkové, která pro samou dŤihu z:.;rati|a
smysl pro domov i pro děti. Hru uvedlo Národní divadlo a strhl se o ni boi
v hledišti i v kritice. ,,Celkovj' rispěch hry byl vellr. , složen isa ovšem z do-
jmťt nejrťrzněiších'.. napsal po premiéie recenzent Národních listťr. ''}ed-
notlivci v obecenstvu, dámy slabšlch nerv zvedaly se mezi hrou ze svfch
sedadel a opouštěly mezi pňedstavením hlediště... Sociálně demokratickf
tisk naopak vítď Šimáčkovu hru jako podporu svého politického snažení.
Do vjvoje naturalistického dramatu se Svět mďfch lidí zapsď uvolněnou
stavbou' pokusem vytvoŤit poutavou hru sestaveďm drobnfch žánrovÍch
vj'jevťt' jeiich vzájemnou koďrontací a stupl1ováním.

Později se Šimáček beletrista a dramatik zaměfil pčevážně na látky z měš-
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k svéEu učiteli. S Tylen má také spotečnf sklon k sentimentalitě a mo-
ralizování' Nejvlrazněji se to projevilo v obou vážnfch hrách Šamberko-
vfch o nfuodních buditelích, Josef Kajet n Tyl (L882) a Karel Hazlllčeh
Borasbj (1884).

S typerrr vídeřské litlové frašky sptljuje Šamberka hlavně ietio snaha
o pÍímj'' herecky cít.!nÝ kontakt s publikem pomocí motivťr a narážek
aktuál'tg5 dobově, popčípadě mistně. Již ďalog je proto stavěn tak' aby
herci unoŽĎoval takovj'kontakt ještě rozvíiet a neustále oživovat vtipnjrni
improvizacemi (dobovjmi naráž.kami). Podobnou firnkci mívďy v ieho
hrách i písně, takzvané kuplety' iež bÍvaly aktuálně obměůovány. Na Živé
problémy společenské, kultuÍní nebo politické poukazuje velká část Šam-
berkovy worby iiŽ svlni náany, napč. Boucharon (1866)' SednašedesdtltIci
(prem. t870), Soatojanskd pouť (prem. L868)' Dizladelni olak (1884)'
Éra Kubdnkova (1886). Trvalejší rispěch měly jeho pražské lokálni frašky,
zejména Palackého tžíitt 27 (188a) a Podskattik (1882), v nicM Šamberk
zachytil nejlépe atmosféru iemeslnické a lidové Prahy.

Z francouzské společenské komedie se Šamberk naučil promyšlené kom-
binaci komickÍch situacÍ a dovednému rozvíjení ápletky pomocí pčekva-
pivfch zvrat děie' iako je to napč. ve hče Bldzinec o proním poschodl
(pren. 1867). Nejzdaiileiším jeho dílem tohoto typu a paffně i neilepší ieho
veselohrou vtrbec je Jeihnfuté pŤihtizdní (pren. l88l) s vtipně rozehráva-
nou ápletkou: V domě Voborského se po pěti letech opět scMzejí pčátplé,
ktďí se navzÁjea zavázali slibem, že se nikdy neožení; hostitel se usilovně
pokouší pŤed nimi zatajit, že sám již slib porušil a je žaat, avšak po mnoha
komichÍch zvratech stejně vyide nakonec pravda najevo.

Matěi Anastazia Šimáček
/ t860-19r3/

Autor žánrovfch obrázkrl, romántl a dramat ze života cukrovarskfch
dělníkŮ' z prostÍedí měšťanského a uměleckého.

Naroďl se 5, 2. 1860 v Praze. Po lakubu Arbesovi je to další spisovatel'
kterf v literárnÍ práci těžil ze svého technického vzděláď a zaměstnánl
(yystudoval českou reáku a na technice chemii'v letech 188l-84 pťtsobil

iako adjunkt ve venkovskj'ch cukrovarech). Roku 1884 ho strj'c' nakladatel
F. Šimáček, pověfil Ťízením Světozoru. Jeho ásluhou se rodinnf obrázkovf
časopis stal tribunou, v nLž se kolem r. 1890 setkávaly dvě rrÍvoiové vlny
nové slovesné tvorbn realistická a naturalistická pt6za i básně mladého
A. Sovy a J. s. Machara. Ještě po letech vzpomínď Machar s ctou na
Šimáčkovu odvahu ,,probíiet se k cÍlr)m, jež si u nás nikdo nepostavil, a iíti
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k nim cestami nďlapanfmi... Uprostčed 90. let se Šimáček dostal s mladfmi
spisovateli (napň. se Šatdou a Sovou) do konfliktu. GeneračnÍho sporu se
iičastnil na straně,,starfch.., po zániku Světozoru r. 1899 vedl |ejich časo-
pis Zaon; od r. 1900 byl divadelním referentem Národní politiky. ZemŤel
v Praze 12.2. 19t3.

Jeho literárrrí počátky jsou ve znamenÍ verše, kter1|' pÍipomlná J. Vrchlic.
kého a Sv. Čecha a hledá svou originalitu v Žánroqi'ch sociálnich kresbách
a v rivahách o chudém lidu, lrterÍ' se má těsněji pčimknout kv|asti(Z kroniky
chud ch,1885). Literární jméno si Šimaček získal,,cukrovarskÍmi obrázky..
(v knihách Z opuštěnllch mist, |887 i U Ťezaček' 1888; Dzše toodrny' 1894).
V nich si pťedsevzal objevit dosud neuznávanou a nepoznanou poetičnost
továrního prostŤedí, dělníka a jeho duše. Prostčedí zpodobuje pŤevážně
v epizodick ch postavách, které zdeformovala a pustoší ďina' bída' spole-
čenská bezprávnost, koňďka, nevyléčitelné choroby' Za h|avnl postavy
svfch pŤíběhir pak volí dělníky' ktečí zosobiiuií pčednosti a lidské hodnoty
svého stavu. V nich často vzniká konflikt mezi prací v továrně a posláním
v rodině. V povídce Duše twdrny je toto napětí nadsazeno, továrna se pro-
ievuje jako živá bytost' lterá neodolatelnou mocí poutá člověka' jenž se jí
zaslíbil. Veselá, bystrá, nespoutaně vášnivá Barka Fisterová pŤilnula
k cukrovarskému světu v dětsk ch letech, kdy tam našla ritočiště proti
bez těšnému domovu. JejÍ oddanost továrně se později postavl jako osudo-
vá síla mezi ni a mezi zájem jejl mladé rodinn muže a ďtěte. Na tajné
noční návštěvě milfch míst v cukrovaru pŤistihne poblouzenou Barku její
muž; kolize mezi rodinou a tovfunou skončí BarčinÝm sebewaŽednfm
skokem do rozjetého stroje. Napětí mezi postavením ženy v rodině a mezi
její touhou vykonávat dělnickou práci sleduje také povídka Manželé Strou-
halovi a z ní vycházející hra Soál malllch lidí (|890). Dobče situovanf nad-
topič se ožení se svou první láskou, ovdovělou matkou čtyč maljlch dětí.
Dvakrát se jejich svazek málem rozbije o pÍedsevzetí Strouhalky, že bude
jako tovární dělnice Živit své děti sama, a o Strouhalirv odpor. Suouhal
najde ideální vfchoďsko v tom, že pronaime malé hospodáiství a pé6
o ně svěčí své ženě. Ta však už mezitím upustila od tovární práce, kdvž si
uvědomila nevybíravost spoludělníkťr' k.teÍí jt děiaii miiostné návrhy,
a kdy stanuta nad Ínrtvolou Hladíkové, která pÍo samou dŤitru ztratila
smysl pro domov i pro děti. Hru uvedlo Národní divaďo a strhl se o ni boj
v hleďšti i v kritice. ,,Crlkovf rispěch hry byl velk1, složen jsa ovšem z do-
imťr neirťrznějšíc\.. napsal po premiéie recenzent Národních listťt. ,,Jed-
notlivci v obecenstvu, dámy slabších nervtl zvedaly se mezi hrou ze svj'ch
sedadel a opouštěly mezi piedstavením hlediště... Sociálně demokratickf
tisk naopak vitď Šimáčkovu hru iako podporu svého politického snažení.
Do vfvoje naturalistického dramatu se Svět mďÝch lidí zapsal uvolněnou
stavbou, pokusem vytvočit poutavou hru sestavením drobnfch Žánrovfch
v!'jevťr' jeiich vzájemnou koďrontací a stupllováďm.

Později se Šimáček beletrista a dramatik zaměťil pťevážně na látky z měš-
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éanského prostiedí (romány otec, t888; Soětla minulosrz, 1897-98), velmi
často se zabfva| osudy malíťtr a sochaňťr a jejich svárem mezi životem
a tvorbou (romríny Štěstí, t889i Dvojí ttiska, l89t; Chci žít, l9o5., dtama
Jinj ozduch, 1894). Uznalé, až piecerlujícÍ hodnocení uvedenj,ch prací
mnohonásobně piekonal rispěch di|a Ze zdpiskťl phil, stud. Fil'ipa KoŤtnka.

Pod tímto názvem vyšlo v l. |893_97 pět knížek prÓz, spojenj'ch hlavně
osobou vyprávěče Filipa Koiínka. }e to chudf mladík, kterj' po maturitě
v Hradci Králové pÍtc}'tázi studovat filozofii do Prahy. IJchází se o pomoc
u pťíbuznj'ch, je soukrorrrjm učitelem, a tak poznává rodinné poměry
u stčedoškolského profesora, uzenáŤe, vysokého státního ričedníka atd.
V první knize Zápiskťr se Filip Kočínek projevuje jako beďivf pozorovatel,
kter! zaznamenává každf nezvyklj'tÓn sledované osoby, každou obměnu
jejího gesta a mimiky a pomocí těchto pťízrrakťr proniká do nezjevnj'ch,
nejednou vlastně utajovanjlch životních souvislostí a strastí svj'ch postav.
Tak si postupně vybavuje povahy, které dovedou trpělivě nést nějaké pňí-
koňí a skrjvat je pied světem. Profesor matematiky Harapát aŽ do své
nenadálé smrti tají trjlzeĚ nad zradou a vydíráním milované Ženy i svou
nemajetnost (Líoanečky sleětry R zi)i stará vychovatelka setrvává z ohledu
na děti v domácnosti uzenáŤe, kde se s ninezacbáz! šetrně a kde se Ýšechny
vztahy hodnotí poďe toho, co mohou vynést (U Žehur ), S tím, jak autor
v pozdějších knihách Zápiskťr uváď svého vyprávěče Koňínka na pťrdu
velkfch dobodch problémťr, Koiínkova diívější bezprostiednost ustupuje
kazatelskému horlenÍ a mentorovánl, jehož osten se obrací také proti gene-
raci let devadesátj,ch. V povídce Chamradina si Koťírrek vede jako ideov$
odpťrrce odnárodĎování a protivník názoru, že slabf českj' národ je v bez-
nadějném ripadku. Kočínkova dtrvěra v národ je ovšem plna sentimentální
pÓzy a ritěšnfch pčedstav o relativním pokroku. - Zápisky vydával Šimaeek
pod pseudonymem Martin Havel. Touto anonymitou dováděl do dirsledku
pŤedstavu naturalistické poetiky (oapÍ. Zolovy), že autor má bjt nepŤíto-
men v tom' o čem jeho dílo vypovídá, že má bjt pouze jakfmsi nástroiem
pfostňedkuiícim zázaam obiektivnÍ skutečnosti.

Rozdíl mezi tím, jak se v Zápisc(ch projevuje Filip Koiínek jako pozo-
tovatei, a jai< v7stupujs lakožto kritik i ideolog, charaktarizuje nepŤímo
i osobnost M. A. Šináčka. Také jeho síla tkvěia v bezprcstšedním, ,,obje-
vujícím.. pozorováď a citlivém pronikání od viditelného k sotva postiži-
telnému. Naproti tomu nejspomější v ieho díle jsou velké koncepce a tiva-
hn které měly ctižádost mluvit k naléhavě ďskutovanlíIm problémťrm dne
i k otázkát nadčasov m. Šimečkriv vfzrnal, spočívá v tom, že rozšíčil
látkov obzor české literatury, že zkoušel nové technické postupy a se znač-
nou vynalézavostí uplatlioval ve svém díle snad všecky záktadní teze dobo-
vého naturalismu. Když se s mladším K. Matějem Čapkem Chodem oslo-
vovali navzájem ,,Soutnatěji.., bylo to nejen vtipné - vystihovďo to také
sourodost a návaznost jejich literární práce.

Josef Karel Šteitrar
/ t86+-79I+/

Prozaik, jeden z rePrezéntantrl generace 90. let; v jeho povídkách
i románech, psanfch emocioná|ně silně zabarvenfm iazykem'
se prolíná natura!istickf drsnf pohled na život s ieho symbolizováním
a mytizováním; má zdrlraznit spisovatelovo pňesvědčení na|ézaiiei
v boji o život a pozděii ve zlu základní princip, jenž ovládá jednání
člověka a dění v pÍírodě.

J. K. Šleihar se narodil 14. l0. 1864 ve Staré Pace v Podkrkonoší.
Vyrustal v pÍostčedí písmáckého hloubání, jež vfznamně zapťrsobilo na je-

bo vážn]|y vztah k životu i na jeho uměIecké dílo. Po maturitě na reálce

v Pardubicích počď r. 1881 studovat chemii na praŽské technice, ale studia
nedokončil. Jeho dďší život je pozaamenán málo rispěšnou snahou o existen-
črrí zakotvení a ktidnÝ rodinnf život. Po krátkém období, kdy pracoval

iako riiedník v cukrovaru' se vrátil do Podkrkonoší, kde od r. 1895 se poku-

sil samostatně hospodďit na statku v Dolní Kalné. Rodirrné a finanční
potíže ho však pňinutily vzdát se hospodaiení. Vfchodisko nďeá v uči-
ielském povolríní. Učil nejprve na obchodní škole v Hradci Králové (od

r. 1901), pozděii v Kolíně a od r. 1907 v Praze. Tam také zemiel 4.9, L9I4.
7-ák|adnt složku Šleiharova díla tvoií drobné povídky, z nicM autol

vytváťel kniŽní soubory (Dojmy z pÍtrod,y a společnosti, L894; Co žitlot
opomíjí' L895; Ztitiši, 1898., Temno, L9o2' ai.). PievaŽuií v nich zázaamy
doimu, iakoby bez určitého kompozičního záměru a také bez souvislého
děie, volně čazené detďlní postčehy. Většina z nich ie soustieděna k jedi-

nému okamžiku nebo má svťri vrchol v momentu ustrnutí' kdy se pod pči-

valem fyzické či duševní bolesti vynoiuje ve vědomí do sebe zhrouceného,
schouleného člověka pňedtucha katastrofy. Společenskou kritičností Šlqnar

v nich navazrrie na žánrové obrázky Nerudovy, ide však dál než on ve svém

estetickém radikalismu, ve vyhrocování kontrastťr a v i<arikatÚrní deforn.aci
obrazu, která se v některfch pozdějších pracích stává až samo čelnou ma-
njrou postrádající pťrvodní invenci. vzniká tak obraz světa jako sociálrího
pekla, neboť společenskj'Život situovanf zpravidla do venkovského a to-
varnftro prosďidi rodného Podkrkonoší je pro Šlejhara jedinÍm hr{rznjm
dokladem vlády násilí, vykoŤiséování, chaosu a z|a, jimŽ jsou pohlcovány

všechny kladné piirozené životní hodnotn piedevším láska. V kontrastu
k tomuto oďidštěnému socirílnímu světu se ocitá - ovšem s mnohem menší
konkrétností - svět pŤírodní harmonie, zeiména pak svět živočišnf'. Zvíie
je u Šlejhara postaveno na roverl člověka a naopak. Typickfm spisovatelo-
v m motivem, jenž se objevil už v ieho první vj'znamné prÓze Kuže me.
lancholik (1889), je paralela mezi trpícím člověkem a zvíietem. To, co je

sjednocuje, je podle autorova mínění jejich živočišnost' to znamená jejich

smÍtelnost. Ve své smyslnosti, živočišnosti je č|ověk spojen se zvíŤetem




