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Narodil se 23. t2. 1838 v Sobotce jako syn rolnÍka. Gymnázium

navštěvovď v Jičíně, studovď na filozofické fakultě v Praze děiinn vysokou
školu však nedokončil. Hmotn nedostatek a zÍeimě i romantická pŤedstava
o hereckém poslání a osobní tÍampoty pčiměly ho k tomu, že se pustil
s kofujícími hereckjni společ:nostmi po Čechách (1863)' ztáce| se načas
z dohledu pražské kultumí veÍejnosti a zase se wacel k matce do Sobotky.
Peněžní podpora mu umožnila vydat knížku básní a obnovit studia (1868),
avšak brzy opět fyzicky vyčerpán a nemocen odjel naposledy domťr, kde
|4. 7. |87L zemčel na ápď plic.

UŽ životopis napovídá, Že Šolc nešel běžnou cestou te,hdejšiho spisovate-
le, směfující obvykle do Prahy a končící v něiaké redakci. Šolc žil iinak -
a to se promítalo v jeho verších, publikovanfch s pierfvkami, i v ieho
osamoceném literámim postaveď: neztotožĎoval se ani s generací májovcir,
ani s ruchovci, ačkoliv postupoval v lecčegr s obojími souběžně a ačkoliv
spolureďgovď s O. HostinskÝm a Sv. Čechem Almanach českého stu-
dentstva (1869). Vydal jedinou sbitkl Proosen&y (1868), rozsáhlou a rnno-
hostrannou myšlenkově i rozmanitostí námětťr a formálně zralou (užíval
ritznfcb strofickfch forem, napiíklad bérangerovské šansonn sonetu' gaze-
lu). PÍedstavil se v ní ve všech hlavních žánrech a tématech soudobé české
poezie. teho verše měly pŤitom vjnazr,!,osobni pčízrruk. V politickfch ver-
ších bránících se frázovitému optimismu odrážela se nálada nadějného
,,iata.. národního Života (symbolickÝ smysl měl i titul knížky), dobové
smj'šlení slovanské i rozboďená politická atmosféra konce 60. let, silně
aktualizující motivy historické. Šolc posuzovď sítuaci českého národa
s klitickou otevčenosti a z hleďska zkušeností lidovfch vrstev v zápase
demokratickém a národním (cyklus Zpěoy soatovcfu.laoské, rivod k nedokon-
čenému eposu Bo.áí bojovnlci). Zdttaziova| (s vyrržitím deklamačního
patosu) hrďnné vlastnosti českého lidu a pokrokové národni traďce. V epi-
ce, většinou baladické' ozyva|a se romantika volnosti a hrdinského činu
a uplatrloval sé v ní, podobně jako u Nerudy, sociální zájem, a to v tom
smyslu, že si básník všímal lidí deklasovanj'ch (cikán, haiduk) a městskj'ch
lidovfch wstev. obracel se s porozuměním k hoťk1fm pocitťrm obyčeiného
člověka' k jeho společenské i osobní tragice a kiivdě provázené bolestí nebo
smutkem a probouzející někdy i odboj a vzdot. Kreslil prosďedi a typy
městské chuďny (Písničk ž ; Bajazzo; Dítě z ulice o chlapci, jenž umírá
na revolučních barikádách r. 1848). Postupně dospíval k oslavě práce
a jejího tvurce (básnická povidka Děilooy ardsky ; šansona Pisei o ruce mo-
zolné). ŠolLcovlt sbírku dowáŤí lyrika intimní, ne ovšern jako pouhÝ doplněk,
nfbrž jako podstatná součást její osnovy, iež dává i ostatním objektivnim
a epickjm verš{rm osobnÍ naléhavost. lsor.l to trpké písně marné touhy,
stesku a snťr o lásce, básně rozbouťen!.ch nebo rezign'ovanjlch nálad ztrosko-
taoého člověka (napňíktad eyk|y Z perlotlé šúůrky ; Píně bouŤi; Gazely ;
V poiljesni). V nich krystalizoval i Šolcťrv básďckf vjraz směfujÍcí k vÝara-
mové zkratce a dosahující silné pťrsobivosti.

Frářa Šrámek
/  Í87 7 -L952 /

Brísn|k' prozeik, dramatik a publicista' pÍednÍ pledstavite| básnické
tenerace vstupuiící do llteratury na poěátku 20. sto|etí ve zmmení
radiká|ního sociá|ního buŤičství, s ideálem svobodně a ptně
prožívaného života.šrámek odkryl ěeské |íteratu}e cestu k zachycenÍ
vnitňního cltového a smys|ového prožitku. YytvoŤil básnickf |azyk
za|ožen;Í na osob|tém pÍehodnocení prostÍedkú symbolistické
poetiky a současně inspirovanf lidovou tvorbou: vyznačuje jcj
si|ná emocioná|nost a bohatá obraznost, umění náznaku
a podtcxtu a tyrického postižéní atmosféry. šrámkúv tyrismuj
podnětně zasáh| nejen do podoby pledválečné čcské pooz|e,
ale také do vfvoje pr6zy a dramatu, zvfrazně ovlivnil i náslcdující
wolkrovskou generaci.

FráĚa Šrámek se narodil L9. |. |877 v Sobotce iako syn berního
uÍedníka. Rané dětsM prožil v Sobotce, která byla rgďštěm ieho matky;
pozděii 3e sem pravidelně wacď na prázdniny k matčinjm rodičtrm a od
r. 1918 k matce, která se sern po ovdověnÍ wátila. Jako chlapec se s toďči
několiMt stěhoval: r. 1882 do Zbiroha' r. 1885 do Písku' kde vychodil
obec'rou školu a prožil léta gymnaziinÍch stuďí, zprvu s rodiči' po otcově
novén pŤďoŽení do Zbiroha sá.. K píseclrjm studentsb.fm letÍrm - po-
dobně jako k rodné Sobotce - se později váže iada jeho prací. Poslední
ďídy gymnázia vychodil v Roudnici' kde r. 1896 maturovď; téhož roku se
zapsal na právnickou fakultu v Praze. R. 1899 nastoupil jako iednoroční
dobrovolník vojenskou službu v Českfch Budějovicích; pro své antimili
taristické smfšleni byl potrestán proďouŽením služby o rok' kterÍ suávil
v rakouském Freistadtě. Po skončení voienské služby se wátil k roďčirm
do Budějovic a pokračoval ve stuďu práv. Studia však nedokončil; po
uveiejnění prvních verštr (v Neumannově Novém kultu 190l) a po prvďch
publicistickfch zkušenostech (v budějovické Stráži lidu) se rozhoď pro
literární dráhu. od r. 1903 ži| v Praze, stal se členem Neumannovy lite-
rární družiny a aktivně se zapojil do anarchistického bnutí. Spolupracoval
s několika anarchistichÍmi a socialisticklmi časopisy, sám reďgoval časo.
pis Práce (1905{6). R. 1905 byl vězněn pro ričast na studentskfcb de-
monstÍacích a téhož roku pči svém povolání na vojenské cvičení strávil
čryfi rÍdny v garnizÓnním vězení pro antimilitaristické vystoupení v tisku
(báseů Píšoa mi psani a prohlášmí v Práci). Po vypuknutt světové války
Datukovď na ruskou frontu, brzy se však iako nernocaf wátil domtr;
v červnu 1915 odešel znoYrr na frontu, tentokrát do ltálie a Rumunska.
Ke konci války byl pieložen k riwaru válečného tisku do vídně. Po náwatu
z války krátca spolupracovď s Neumannovju Červnem, pak se sblíál
s okrulrem koiem K. Č,"pk"; v podstatě všah zÍrstal uŽ mimo literárď sku-
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piny a nevyvíjel ani diívějšÍ politickou aktivitu. Ži| v Pnze, piičemŽ pravi-
delně zajížděl do svého rodného ktaje. Za okupace z protestu téměč ne-
opouštěl sv j pražskf byt. Roku |946 by| jmenován národním umělcem.
ZemÍe| |. 7. L952 v Praze.

Šrámkova tvorba obsahuje všechny hlavní literární druhy, poezii, prÓzu
i drama; pŤece však ristčední místo mezi nimi patťí lyrice, která dávázák|ad-
ní charakter celému dílu a tematicky i stylově je sjednocuje. Podobně jako
jeho generačni dtuzi byl i Šrámek na počátku své literární dráhy ovlivněn
symbolistně dekadentní poetikou' i když ji současně negoval. Pod ieiím
dojmem vznikaly jeho mladistvé verše, zachované jen ojed,iněle (mj. i ru-
kopisná sbírka RoaÓolestněn ženami, vydaná až t. L964). Vliv poezie
90. let doznívá ještě v první Šrámkově básnické kaižce Žioota bído, pŤec tě
m rn r d (1905); upomínají na ni motivy efotické dezihve a milostná
ztroskotání, nálada ,,v piedvečer konce.., promítaná do charakteristickjlch
scenérií snovjlch nočních kÍaiin, ztracen1ich a pustj'ch míst. I|Írvodní sym-
bol se tu však proměrluje v obrazn náznak, vtěsnanÍ'na minimální plochu
v kontextu zcela odlišném, dráždivě neurďtj'a silně expresívně zabarven!',
pracující často s neobvykljm ,,zkratkovitfm.. spojením slov a směfující
k postižení vzrušené, napjaté citové atmosféry a subjektivního životního
pocitu. Druhou, kontrastní sloŽkou Šrámkova básnického stylu je rovina
věcného sdělení, pracující s piímjm pojmenováním a často s prostiedky
hovorové češting někdy i s vulgarismn které podtrhují tuto obnažující
a provokující věcnost. Této složce odpovÍdá i pfevládající forma písně
s hojnlmi paralelismy a opakovríním, s citáty nebo parafrázemi lidov..|'ch
písní a popěvkťr. Konfrontací obou jazykovj,ch složek dosahuje Šrámek
zvláštního emocionálrrího zabarvení svj'ch veršťr, jehož podstatou je ironie
a sebeironie; konfrontuje se tu totiŽ současně i dvojí citová poloha' vzájemně
se popírající aznevažujicil. touha a skepse, vášnivé pňiznání k životu a steině
vášnivé popěračství, jimiž básník reagrrje na sociální realitu své doby.

Konflikt se starjrm světem promítá Šrámek nejčastěji do roviny citové
a erotické. Polarita snu a skutečnosti' stčetnutí individuální touhy po život-
ním naplnění se společenskou skutečností dodává intimním milostnlm
dramatum osten sociálního protestu. Bezprostiedněji se tento protest
ozlváve verších s tématy sociální bídy a vzpouty, jež se obievují v Šrámko-
vě první sbírce a zejména v ňadě básní' jež zirstďy pievážně mimo kniŽní
vydání, zato však se masově rozšíiily v dělnickém hnutí a dlouhá léta v něm
žily jako revoluční písně (Z boj; Haoíňsk ; Velkd stdoka _ MiliÓnpaži;
Psí chordl; Raport aj.). Agitační charakter má i ritlá kníŽka antimilitaristic-
k 'ch veršfr' stylizovanfch do podoby lidového popěvku, Modrll a rudll
(1906). Projevují se v ní dva piíznačné rysy: bytostnÝ odpor k válce a mili-
tarismu, kter1i patŤil k nejsilnějším stránkám jeho díla i později' kďyž už
bylo obráceno iinÝm směrem, a zňetel k lidovému čtenáii, jenž souvisel
s generační snahou o sblížení literatury se životem a o zživotnění básnického
jazyka,

Na konci prvního desetiletí, v souvislosti s básníkovlm odchodem z po-
litického života, se proměĚuje i charakter jeho díla: odtud se stále zjevněji
soustŤeďuie k tomu, co ie v lidském Životě nejméně zasaženo deformujícírir
tlakem společnosti, k intenzívnímu milostnému prožitku, ke vztahu člověka
k piírodě a zejména k mládí' které vnímá svět otevien rni smysly a nezka-
ženlm citem. Tuto Šrámkovu orientaci posílila válka; právě v konfrontaci
s otiesnjmi válečnfmi zážitky na|ézá v elementárních životních projevech,
v plnosti citového a smyslového vyžití základní hodnotu a iistotu, jež mu
umožůuje radostné pčitakání životu ,,pňese vše.., tňebaŽe se nemirže stát -
zv|áště ne ve své jednostranné poválečné podobě vitalistického ,,kultu
smysltt.. - trvalejším umělecklm vj'chodiskem. Básnickou sbírku Sp/ao
(1916) dělí od prvních dvou neien celé desetiletí, ďe pčedevším atmosféra
smyslové pohody a životní plnosti, kterou je prosycena. Básník v ď zachytil
okamžiky citového rozdychtěni a smyslového opojení, chvíle, kdy člověk
stojí blízko pňírodě a spljvá s iejím rytmem) kdy se dostává ke slovu pra.
ptrvodní, pňírodní a pudovj' základ lidské bytosti. Proto Šrámek volí
k postižení elementárních prožitku a pocitťr obtazy za|ožené na paralele
mezi člověkem a pÍírodou nebo upomínajhc| na mytickf dávnověk lidswa,
na život nenarušen!' civilizací a nekomplikovan1!' kulturou' obrazy ze života
pastevcir, lovcťr a kočovníkťr nebo z oblasti blízké pohádkové pčedstavivosti.
S dobovou vlnou piedválečného naturismu spojuje Splav obrat k pčírodě
i zjitÍená smyslová vnímavost, nikoliv však korrkrétní pfedmětnost zobra.
zení. Podstatnjn rysem Šrámkovy poezie zťrstává i nadále neurčitost,
rozpljvavost a nedočečenost; sleduje stejně jako piedtím neklidnou hladinu
subjektivního vnitčního prož1vánl, nev1|'slovnost touhy, nepojmenovatel.
nost stesku, nezčetelnost snu; v pozadi tu zÍrstává pťítomno i někdejší
napětí mezi snem' a skutečrrostí, jež obestírá Šrrímkovu lyriku neurčitjm
steskem a melancholií. V druhém vyďání (|922) by| Splav rozšíŤen o ně-
kolik básní civilisticky laděnj'ch, v dalším (Bdmě, Í926) o cel; oddíl, v němŽ
pievládá pčírodní lyrika, inspirovaná rodnfm krajem, i tendence k epickému
pčíběhu. objevují se tu však i momenty pčedznamenávající pozdní básní-
kovy sbírky (Noz:é bdmě, L928; Ještě zní, L933), motivy melancholického
loučení a hoŤké životní rezignace. Prostjm gestem moudré životní vyfov-
nanosti, konečného zakotvení v jistotě domova i sepětí s životem liduvyzní-
vá poslední sbírka básníkova, napsaná pod dojmem okupace a osvobození
a nazvaná Rtiny' rúže (|945).

Stylistické prostťedky, které si Šrámek vypracoval v poezii' uplatrtuje
i v prÓze a v dramatu; vyznačuje je lyrizace za|ožená jednak na oslabení
vnější dějovosti a na pčenesení těžiště vyprávění nebo dramatické akce
k vnitčnímu prožitku a vzájemnfm vztahťlm hrdinu, k zachycení nálady
a citové atmosféry okamžiku, jednak na metaforickém básnickém jazyku,
pracujícím - zejménav dialogu - s náŽnakem, nápovědí, podtextem, zá-
mlkou. Tyto rysy charakterizují uŽ drobné lyrické pt6zy z prvního období
Srámkovy tvorby, v nichŽ se obdobně jako v jeho mladé poezii sociální
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piny a nevyvíjel ani díívější politickou aktivitu' Ži7 v Praze, pňičemŽ pravi-
delně zajížděl do svého rodného ktaje. Za okupace z protestu téměč ne-
opouštěl svťtj pražskf by. Roku 1946 byl jmenován národním uměIcem.
ZemÍe| |.7. L952 v Ptaze.

Šrámkova tvorba obsahuje všechny hlavní literární druhy, poezii, prÓzu
i drama; pŤece však ristčední místo mezi nimi patťí lyrice, která dávázák|ad-
ní charakter celému dílu a tematicky i stylově je sjednocuje. Podobně |ako
jeho generační druzi byl i Šrámek na počátku své literární dráhy ovlivněn
symbolistně dekadentní poetikou' i když ji současně negoval. Pod |ejím
dojmem vznikďy jeho mladistvé verše, zachované jen ojed.iněle (mj. i ru-
kopisná sbirka Rozbolestněnll ženami, vydaná až t. L964). Miv poezie
90. let doznívá |eště v první Šrámkově básnické kaižce Žioota bido, pŤec tě
mám r d (1905); upomínají na ni motivy efotické dezihve a milostná
ztroskotání, nálada ,,v piedvečer konce.., promítaná do charakteristickjlcb
scenérií snovj'ch nočních krajin, ztracenj'ch a pust:|'ch míst. I|Írvodní sym-
bol se tu však proměrluje v obrazn náznak' vtěsnanÍ'na minimální plochu
v kontextu zcela odlišném' drážďvě neurďtj'a silně expresívně zabarvenj',
pracující často s neobvykljm ,,zkratkovitjm.. spojením slov a směfující
k postižení vzrušené, napjaté citové atmosféry a subjektivního životního
pocitu. Druhou, kontrastní složkou Šrámkova básnického stylu je rovina
věcného sdělení, pracující s piímjm pojmenováním a často s prostčedky
hovorové češtinn někdy i s vulgarismy, které podtrhují tuto obnažující
a provokující věcnost. Této složce odpovÍdá i pfevládající forma písně
s hojnlmi paralelismy a opakováním, s citáty nebo parafrázemi lidov..|'ch
písní a popěvkér. Konfrontací obou jazykov!,ch složek dosahuje Šrámek
zvláštního emocionálního zabarvení svj,ch veršťr, jehož podstatou je ironie
a sebeironie; konfrontuje se tu totiŽ současně i dvojí citová poloha' vzájemně
se popírající a znevažující: touha a skepse, vášnivé pŤiznání k životu a steině
vášnivé popěračství, jimiž básník reaguje na sociální realitu své doby.

Konflikt se star1im světem promítá Šrámek nejčastěji do roviny citové
a erotické. Polarita snu a skutečnosti' stčetnutí individuální touhy po život-
ním naplnění se společenskou skutečností dodává intimním milostnjm
dramatirm osten sociálního protestu. Bezprostiedněji se tento pfotest
ozlváve verších s tématy sociální bídy a vzpourn jež se objevují v Šrámko-
vě první sbírce a zejména v Ťadě básní' jež ztrstďy pčevážně mimo kniŽni
vydání' zato však se masově rozšíiily v dělnickém hnutí a dlouhá léta v něm
žily jako revoluční písně (Z boj; Haoíňskd; Velkd stdoka - MiliÓn paži;
Psí chordl; Raport aj.). Agitační charakter má i ritlá kníŽka antimilitaristic-
k ch veršfr, stylizovanfch do podoby lidového popěvku, Modrll a rudll
(1906). Projevují se v ní dva pŤíznačné rysy: bytostnÝ odpor k válce a mili-
tarismu, kterj' patŤil k nejsilněiším stránkám jeho díla i později' kďyž už
bylo obráceno iinÝm směrem, a zŤetel k lidovému čtenáii, jenž souvisel
s generační snahou o sblížení literatury se životem a o zživotnění básnického
jazyka,

Na konci prvního desetiletí, v souvislosti s básníkovj'm odchodem z po-
litickébo života, se promě uje i charakter jeho díla: odtud se stále zjevněji
soustieďuje k tomu, co je v lidském životě nejméně zasaženo deformujícím
tlakerrr společnosti, k intenzívníÍnu milostnému prožitku, ke vztahu člověka
k piírodě a zejména k mládí, které vrrírnrí svět otevien rni smysly a nezka-
ženlm citem. Tuto Šrámkovu orientaci posílila válka; právě v konfrontaci
s otiesn1imi válečnj'mi zážitky nalézá v elementárních životnich projevech,
v plnosti citového a smyslového vyžití základní hodnotu a jistotu, jež mu
umoŽrluje radostné piitakání životu ,,pťese vše.., tiebaŽe se nemirže stát -
zvláště ne ve své jednostranné poválečné podobě vitalistického ,,kultu
smyslťr.. - trvaleiším uměleck1im v1|'chodiskem. Básnickou sbírku Sp/ao
(1916) děÍ od prvních dvou nejen celé desetiletí, ale pňedevším atmosféra
smyslové pohody a životní plnosti, kterou je prosycena. Básník v ní zachytil
okamŽiky citového rozdychtění a smyslového opoiení, chvíle, kdy člověk
stojí blízko piírodě a spljvá s jejím rytmem, kdy se dostává ke slovu pra-
ptrvodní, piírodní a pudovj. základ lidské bytosti. Proto Šrámek volí
k postižení elementárních proŽitku a pocitťr obrazy za|ožené na parďele
mezi člověkem a pŤírodou nebo upomínající na mytickj'dávnověk lidstva,
na život nenarušenj. civilizací a nekomplikovanj' kulturou ' obrary ze života
pastevcir, lovcir a kočovníkir nebo z oblasti blízké pohádkové pŤedstavivosti.
S dobovou vlnou pťedválečného naturismu spojuje Splav obrat k pfírodě
i zjitšená smyslová vnímavost, nikoliv však konkrétní pčedmětnost zobta-
zení. Podstatnjm rysem Šrámkovy poezie zťrstává i nadále neurčitost,
rozpllvavost a nedoťečenost; sleduje stejně jako piedtfun neklidnou hladinu
subjektivního vnitčního prožíváď, nevj'slovnost touhy, nepoimenovatel-
nost stesku, nezčetelnost snu; v pozadi tu zťrstává pŤítomno i někdeišÍ
napětí mezi snem' a skutečností, jež obestírá Šrámkovu lyriku neurčitjnr
steskem a melancholií. V druhém vydáď (L922) by| Splav rozšíčen o ně-
kolik básní civilisticky laděnj,ch, v dalším (Bdsně, |926) o ce oddíl, v němž
pievládá pčírodní lyrika, inspirovaná rodnj'm krajem, i tendence k epickému
pčíběhu. objevuií se tu však i momenty piedznamenávající pozdní básní-
kovy sbírky (Nové básně, |928; Ještě zni, |933), motivy melancholického
loučení a hočké životní rezignace. Prostjm gestem moudré životní vyrov.
nanosti, konečného zakotvení v jistotě domova i sepětí s životem lidu'vyzni
vá poslední sbírka básníkova, napsaná pod dojmem okupace a osvobození
a nazvaná Rdny, r,tlže (1945).

Stylistické prostíedkn které si Šrámek vypracoval v poezii' uplatĎuje
i v prÓze a v dramatu; vyznafuje je lyrizace za|ožená jednak na oslabení
vnější dějovosti a na pienesení těžiště vyprávění nebo dramatické akce
k vnitinírnu prožitku a vzájennlm vztahťrm hrdinťr, k zachyceď nálady
a citové atmosféry okamžiku, jednak na metaforickém básnickém jazyku,
pracujícím - zejména v dialogu - s náŽnakem, nápovědí, podtextem, zá-
mlkou. Tyto rysy charakterizují už drobné lyrické pt6zy z prvního období
Srámkovy tvorby, v nichž se obdobně jako v jeho mladé poezii sociální
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protest promítá neič"stěii do citov1i'cb dramat touhy a deziluze, do tragické.
ho či ironického protikladu mezi pňedstavou silného a krásného Života
a brutální společenskou skutečností (Sltfua žioota, |903; Ejhle' člozlěk'
L904; Sedmibolesttí, |905i Kamenl, srdce a oblaka, |906; Patrouilly' |909;
vfbor z nich vydal autor 1919 pod názvem Sldzla žic)ota a 1928 pod názvem
Proních jedenadvacet.) Hrdiny Šrámkovfch povídek jsou vesměs společen-
ští vyděděnci, lidé vfluční nebo sociálně nezakotvení, kteŤí se dostávají do
konfliktu s běŽnjmi společenskjmi konvencemi a jejicbž osudem je zpra-
viďa životní ztroskotání, ať už je vfsledken |eiich nonkonformnosti nebo
pfizpirsobení a morálnÍ prohry. Podobnf charakter mají i hrdinové nedo.
končeného generačního románu BuŤiči' z něboŽ někteté partie ŠÍámek
pčevzal do svého ristťedního prozaického ďla, do románu Stťibrnll oítr
(l9l0' piepr. 1921). leho jádrem však učinil pňíběh citového a smyslového
probuzení chlapce a později studenta Jana Ratkina' objevujícího tajemsM'
krásu i bolest života. Také tento mlaďčk!' hrdina Šrámkťrv se sďetává
s oepčátelskjm světem, s nepochopením, pňetváikou, lžimorálkou; z bo.
lestnj'ch zkušeností i proher si však piesto odnáší radostné poselství
''stÍíbmého větÍu.., piíslib krásy a štěstí i odvahu zápasit o ně. StŤíbmf vítr
patčÍ k neitypi&ějším a nejv1fraznějším projev m české impÍesionistické
pt6zy: souvislá dějová |inig a vyprávěčská objektivita je tu nahrazena
volnjm iazenÍm drobnfch epizod z Ratkinova života, nazíranjlch médien
jeho vnitÍnícb citovfch prožitkťr, dojmfr a pŤedstav.

Obdobnou v!'stavbu má i následující román Tělo (|9L9), jímž Šrámek
uveď poválečrrou vitďistickou vlnu v české literatďe. Vnější děiová osttova
tu spočívá v prostém pčíběhu elotického ztáai a ŽivotnÍho zakoweď ďvky
z prďského pčedměstí' do jejíhož Života brutáIně zasahuje válka ve chvíli'
kdy nalezla svou životní rovnováhu v milostném naplnění. virsďední posta.
vě Šrámek ztělesnil a oslavil instinktivní, vitrílní a smysln!'typ ženství;
život ,,těla.., Živelné opojení tělesností iako základní Životní hodnotou, svět
vnímanf toliko smysly jako tryskající Životní proud jsou vlas ním obsahem
a smyslem tohoto románu. Šrámek tu došel nejdál ne|en v rozložení epické
sttuktury románu, ale i ve své jednostranné senzualistické koncepci, progla-
mově omezující pozitivní a smysluplnou lidskou aktivitu na oblast mimo-
společenskou, aby ji vzápěti sám zproblematizoval ávěrem románu, jenŽ
vymivá spontánním vj'kŤikem protestu proti válce. Ze stejné polohy vy-
cbazeji i Šrámkovy válečrré povídky Žasnoucí oojdh (|924), zejména risďed-
ní z nich' lazvariá První akt, v niž na postavě vojáka-anarchisty a několika
ieho druhťr zachytil bezmocnost a bezqi'chodnost živeloého individuálního
Protestu' pohlceného nakonec ne prosnou mašinérií válečného Ťemesla.

Jednoznačná vitalistická manifestace Životního kladu byla ostatně ien
dočasnfnr zjevem v Šrámkově tvorbě, pro niž je od počátku typická polarita
opoiení a stesku, touhy a skepse, a v nLž má oslava lásky a mládí, chvála
intenzívního života citového a smyslového od počátku svtrj opačnf pÓl
v erotickém pesimismu. Téma milostné deziluze, citové osamělosti a život-

ní prohry se brzo po StÍíbmém větru znovu waci v KŤižovathdch (1913)'
trojďlnén románovém pčíběhu několika vykolejenfch' milostnou vášď
poseď!'ch i drcenfch postav' i v povídkorrfch sbírkách oikt (l9|2)
á Ktaotr a housle (l92o); v poslednim Šrámkově románu Past (l93|)
vÉsfuie až v nihilistickf obraz lásky a žely.

Dramatika Šrámkova dává podobnf obraz jako ieho prÓza. Po několika
impresionistickfch aktovkách (Čeroen,1905, ai.) vrací se Šrámek k dramatu
svou nej spěšnější hrou Léto (L9L5). VytvoŤil v ní dramatickou parďelu
Splavu, hymnus na piírodu a zemi, na lásku a mláď; oslavil v ní ŽivotnÍ
pÍirozenost a spontaneitu, čistotu a citovou včelost, reprezentovanou mlá-
dím a postavenou do kontrastu s blazeovanou, povrchní a umrtvuiící
intelektuálštinou. V ristŤední postavě Jana Skalníka dotvofil Šrámek svťri
typ senzitivního dospívajícího chlapce ze StÍíbrného větru; zde k němu
vytvoŤil spoluhráče v postavě venkovské dívky Stázy' v níŽ ztělesnil svou
pŤedstal.u života ,,po zákonu zffiě*. Léto spolu s dramatem Měsíc nad
iekou (|922) patÍí k nejvj'znamnějším projevťrm českého jevištního impre-
sionismu, v nichž Šrámek plně rozvinul své ptrsobivé prostčedky: kresbu
nálady a vyiádŤení vnitinÍch stavtr a citoqi'ch vztahťr hdinťl. Po vitalistic-
kém rozrrrachu Léta je Měsíc nad iekou melancholicky laděnou komedií
o životní tezignaci, o někdeiších ,,orlech.. se zlomenlmi kiídly' s nimiŽ
dramatik znovu konfrontuje odvahu a naděje mládí, ovšem tentokrát uŽ se
závěrem dďeko méně jedrroznačrrjm . lJž z této hry je patrné, jak Šrámek
postupně ztotožůuje zápas mezi životem a tím' co jej umrtvuje a znetvofuje,
s konfliktem biologického mládí a stáŤí; jednozrračněji vystupuje tato
proměna v dďších dramatech (Plačicí satyr, 1923, aj.). Zvláštní místo
v Šrámkově dramatice má komedie Hagenbek (1920), piedstavující Šrám-
kťrv zdačilf p.oválečnf rozběh k aktuální politické satiie. Zachytil v ní
vzrušenou atmosféru posledních dnťr Rakouska a prvních dnťt poválečnfch;
v hlavní postavě zkarikoval typ militaristického rakouského generála,
jemuž protihráče vytváŤí zástup zradikalizovanj'ch vojákťr a v závěru lid
pod okny jeho zámku, a pokusil se tu - s menším rispěchem - i o karikaturu
samozvaného politického,,l'udce lidu...

Jan Nepomuk Štěpánek
/r783-1844/

Dramat|k, herec a režisér, vrtdčí postava českého divadla
v první tŤetině 19. století.

Narodil se 17. 5. 1783 v chÍudimi' vysfudoval gymnázium v Lito-
myšli, filozofii a teologii v Ptaze. Místo do služeb církve pÍešel však po
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protest promítá neičastěii do citov ch dramat touhy a deziluze' do tragické-
ho či ironického protikladu mezi pčedstavou silného a krásného života
a brutálnÍ společenskou skutečrrostí (Sl va žioota, l903i Ejhle' člotlěk'
L904; Sedmibolestní, t905i Kame , srdce a oblaka' 19o6; Patrouilly' |909;
vj,bor z nich vydal autor 1919 pod názvem Slázla života a 1928 pod názvem
Pronich jedenadvacet.) Hrdiny Šrámkovfch povídek jsou vesměs společen-
ští vyděděnci' lidé vj'luční nebo sociálně nezakotvení, kteií se dostávají do
konfliktu s běžnfmi společenskjmi konvencemi a jeiichž osudem je zpta-
vidla životní ztroskotání' ať uŽ je qfsledkem jejich nonkonformnosti nebo
piizpťrsobení a moÍál'rí prohry. Podobnf charakter maií i hrrrinové nedo-
končeného generačního románu Buiiči, z nělrrož některé partie Šrámek
pievzal do svého ristiedního prozaického ďla' do románu Stžíbrn! oítr
(1910' piepr. 192l). Jeho iádrem však učinil pŤíběh citového a smyslového
plobuzení chlapce a později studenta lana Ratkina' objevujícího tajemsM'
krásu i bolest života. Také tento mlaďčkj' f11r{ina Šrámkťrv se stňetává
s nepčátelskjm světem, s nepochopením' pŤetváčkou' lžimorálkou; z bo.
lestnfch zkušeností i proher si však pŤesto odnáší radostné posďswí
,,stčíbrného větru.., piíslib krásy a štěstí i odvahu zápasit o ně. StŤíbrnf vítr
patii k nejtypičtějším a nejv raznějšfun projevttm české irrrpresionistické
pt6zy:. souvislá dějová |inig a vyprávěčská objektivita je tu nahrazena
volnjn iazením drobnfch epizod z Ratkinova života, nazíranj'ch médien
jeho vnitÍních citovj'ch proŽitkťr, dojmťt a pŤedstav.

Obdobnou dstavbu má i následuiící román Těto (|9l9), jímž Šrámek
uveď poválečnou vitalistickou vlnu v české literatuie. Vnější děiová osnova
tu spočívá v prostém pčíběhu erotického ztánl a životního zakoweď ďvky
z prďského pÍedměstí' do jejíhož Života brutálně zasahuje válka ve chvíli'
kdy nalezla svou Živohí rovnováhu v milostném naplrrěni. V sďední posta-
vě Šrámek ztělesnil a oslavil instinktivní, vitální a smyslnj'typ ženství;
život ,,těla.., Živel,né opojení tělesností iako základni Životní hodnotou, svět
vnímanj'toliko smysly jako tryskajíci Životni proud jsou vlastním obsahem
a smyslem tohoto ronr.rínu. Šrámek tu došel nejdál nejen v rozloŽení epické
struktury románu, ale i ve své jednostranné senzualistické koncepci, progra-
mově omezující pozitivní a smysluplnou lidskou aktivitu na oblast mimo-
společenskou, aby ji vzápěti sám zproblematizoval závěrem románu' jenž
vyznívá spontánním vfkiikem pÍotestu ploti válce. Ze stejné polohy vy-
cbiueji i Šrámkovy válečrré povídky Žasnoucí zlojdk (L924), zejména ristied.
ní z nich' nazlraná Prvni akt, v niž na postavě vojáka-anarchisty a několika
ieho druhti zachytil bezmocnost a bean.i,chodnost Živelného individuáIníbo
pÍotestu' pohlceoého nakonec neriprosnou mašinérií válečného ňemesla.

Jednozrračrrá vitalistická manifestace životďho kladu byla ostatně ien
dočasnln zjeve,n v Šrálokově tvorbě, pro niž je od počátku typická polarita
opoiení a stesku, touhy a skepse, a v níž má oslava lásky a mláď' chvála
intenzívního života citového a smyslového od počátku svťrj opačnf pÓl
v erotickéÍn pesimismu. Téma milostné deziluze, citové osarnělosti a život-

ní prohry se brzo po Stiíbmém větru znovu wací v KŤižooatkdch (1913)'
trojďlném románovém pŤíběhu několika vykoleienÝcb milostnou vášď
poseďfch i drcenfch postav' i v povÍdkovfch sbírkách onha Q9|2)
á Ktaoír a housle (1920); v poslednim Šrámkově románu Past (|93l)
vyrisťuje až v nihilistickf obraz lásky a žely.

Dramatika Šrámkova dává podobnf obraz jako jeho prÓza. Po několika
impresionistickfch aktovkách (Čeroen,1905, aj.) wací se Šrámek k dramatu
svou neirispěšnější hrou Léto (L9I5). VywoÍil v ní dramatickou paralelu
Splavu, hymnus na piírodu a zemi, na lásku a mládÍ; oslavil v ní Životní
pŤirozenost a spontaneitu, čistotu a citovou vťelost, repÍezentovÍurou mlá-
dím a postavenou do kontrastu s blazeovanou, powchni a umrtvujÍcí
intelektuálštinou. V ristčední postavě Jana Skatrika dotvoňil Šrámek sviri
typ senzitivního dospívaiícího chlapce ze Stiíbrného větru; zde k němu
vytvoiil spoluhráče v postavě venkovské ďvky Stázy, v níž ztělesnil svou
piedstavu života ,,po zákonu země... Léto spolu s dramatem Měsíc nad
Ťekou (L922) patií k nejvjznamněiším proievťrm českého jevištního impre-
sionismu, v nicM Šrámek plně rozvinul své ptrsobivé prosďedky: kresbu
nálady a vyjáďeď vnitfnÍch stav{r a citovj'ch vztahtt hrďnťt. Po vitďistic-
kém rozmachu Léta je Měsíc nad čekou melancholicky laděnou komedií
o životní rezignaci, o někdejšich rrorlech.. se zlomenjmi kňíďy' 5 nimil
dramatik znovu konfrontuje odvahu a naděie mládí' ovšem tentokrát už se
závěrem daleko méně iedrroznafuÝm. Í]ž z této hry je patrné, jak Šrámek
postupně ztotožlíuje zápas mezi životem a tím, co jej umrtvuje a znetvofuie,
s konfliktem biologického mládí a stáčí; jednoznač:rěji vystupuje tato
proměna v dďších drarrratech (Plačicí satyr' L923, ai.). Zvláštní místo
v Šrámkově dramatice má komedie Hagenbek (1920), pŤedstavující Šrám-
kťrv zdaŤilf ppválečnj' rozběh k aktuální politické satiŤe. Zachytil v ní
vzrušenou atmosféru poslednlch dnťr Rakouska a prvních dnit poválečnfcb;
v hlavni postavě zkarikoval typ militaristického rakouského generála,
|emuž protihráče vytváií zástup zradikalizovan''ch vojáku a v závěru lid
pod okny jeho zámku, a pokusil se tu - s menším rispěchem - i o karikaturu
samozvaného politického,,vtrdce lidu...

Jan Nepomuk Štěpánek
/r783-L844/

Dramatik, herec a režlsér, vtldčí postava českého divadIa
v první tŤetině |9. století.

Narodil se p. 5. 1783 v CtrÍur|imi, vysttdovď gymnázitrm v Lito-
myšli, filozofii a teologii v Praze. Místo do služeb církve piešel však po




