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František Adolf Šubert
/L849-19r5/

Publiclsta a divadetní historik, první Ťedite| Národního divad|a.
Psat pŮsobivé historické hry o odboji sedláktt proti pánúm
a sociální dramata ze současnosti.

Narodil se 27. 3. 1849 v Dobrušce. Vystudoval gymnázium v Hradci

Králové, studií na filozofické fakultě v Praze brzy zanechal a věnoval se

veňejné činnosti a publicistice ve službách staročeské strany. Jako schopnj'

organizátor si získal pňízeů politického vfrdce staročechťr F. L. Riegra'

stal se tajemníkem Českého klubu, členem v]Íboru Sboru pro zÍízenl

Národního divadla a r. 1883 prvním Ťeditelem této scény. V 90. letech byl

stále více kritizován pro uměleckf i politick konzervatismus a r. 1900 musel

nakonec ustoupit novému, mladému vedení divadla (G. Schmoranz,

K. Kovďovic a J. Kvapil). Zastáva! potom rtrzné funkce kulturně organi.

začnt, vtáti| se také k práci novináŤské a publicistické, v l. 1906-08 byl

prvním ňeditelem Městského divadla na Vinohradech. Zemiel v Ptaze

8 .9 .  1915 .
Jako spisovatel začínal historick mi romány a povídkami s romantickym

zaměienim, v 80. letech se jeho literární činnost soustiedila vflučně k tvorbě

dramatické, zpočátku rovněŽ s historick]fmi nríměty. Největšího ohlasu

z ní došly bty Probuzenci (|882) a Jan Vllraoa (1886)' a to jednak pro svou

oslavu selského odboje proti feudálnímu ritisku, jednak pro ievištně ričinné

(i když poněkud strojené) davové scény a pro poměrně zdaŤilou charakteris'

tiku postav českjlch venkovanťr. Hra Jan Vj'rava sé dlouho udržela na

reperioáru ochotnickych her v pŤírodě. Později se Šubert věnoval také poli-

ti&y a sociálrrě aktuálním tématfim ze současnosti' Drama čtyi chud ch stěn

(1893, uvedeno poprvé až |903) pojednává o krvavě potlačené stávce

západočeskj.ch havíŤir, vystavenj'ch rítlaku .sociálnimu i nárcdnostnímu'
V.iznarnnější roli než iako literát zastáv^l' Šubert jako politickf pňedsta-

vitei a organizátor oficiální měšťanské české kultury. K nespornym záslu-

hárn ieho sedmnáctileté vlády nad Národním divadlem patÍí' že oteviel

ccstu realismu na české ieviště (uvedením her Stroupežnického, Preissové'

Jiráska, bratŤí Mrštíktr) a že zotganizova| umělecky i politicky uspěšnf

záiezd Národního divadla do Vídně t. |892. Podobně vfznamn! byl i jeho

iniciativní podíl na uspoiádání slavné Národopisné vj'stavy v Praze r. 1895.

Rozsáhlfm polem Šubertovy ptrsobnosti byla divadelní publicistika.

NadjehoaktuáLněpropagačními,polemick1imiaskrytěiotevieněpolitic-
k mi brožurami vysoko siojí ieho dodnes cenné dílo divade1ně historické

a kritické, a to spis Ndroilnt dioadlo a Praze, dějiny jeho i staaba dokončenti

(1881), monografie Klicpera dratnatik (1898) a herecké podobizny J' Moš.

''y, r.-Ko1ára a K. Šimanovského v edici Masky Ntirodniho diaa,dla let

1883-19n (1902-06). Vrchol jeho ďvadelněhistorické práce wočÍ tčísvaz.
kové Dějiny Ndtodntho divadla tl Praze let 1883_1900 (19o8-l1). Kromě
toho vydď Šuben zaj[mavé ďvadéhi paměti (Moje dioadelnl toulhy a Moje
ozpominky' oboií 1902).

František TáborskÝ
/ t858-1940/

Básník, pŤekladaÉet a kritik, pokračovate| |. Yrchtického;
v inspiraci lidovou tvorbou rodného Va|ďska a v sIovanské
tematico naše| trva|é i|3toty svého reat|sticky orientovaného
básnického díla.

Rodá,k z lYstňice pod Host'.fnem (naroďl se 15. 1. 1858), vystudoval
Slovanské gynnázium v Olomouci a filozofickou fakultu v Praze (obor
čeština a germanistika). od r' 1885 učil na školách v Praze, v r. 19l1 se stal
ieditelem pražské Vyšší dívčí školy. R. 1896 navštívil Rusko. }iž v olo-
mouci se ričas il kulturďho žiuota, později v Praze reďgoval iadu sbornÍ-
kŮ a časopis{r' z'abyvď se osvětovou činností, aktirmě pracoval pro česko.
-slovenské sblíženÍ, byl starostou krajanského spolku Radhošť, v iehož edici
vydal několik drobnfch dokumentárních kďžek, až do konce života psal
popularizační a vzpomínkové stati a eseje o uměnÍ. Táborskf byl iedním
z nejstarších českfch spisovatelťr, ktďí se vyzaa|i z obdivu a sympatií
k Sovětskému svazu. ZemŤel v Praze 2l.6. |g4,l.

Táborskf zači,aa7 jako pŤednÍ básnickf pňedstavitel tzv. MIadé Moravy,
volného sdruženi literátťr, kteťí chtěli v 7O. a 80. letech obroďt českou
Iiteraturu lidovou a slovanskou orientacÍ. Vystoupil také poprvé v jejich
a|mnngg|g Zota (1877) pod pseudonymem Fr. HostivÍt a stal se jedním
z jeho hlarmích autor{r. Básnická tvorba Táborského je sice ovlivněna ďly
I. Vrchlického, ďe zároveĎ dťrrazem na vlasteneckou a slovanskou tenatiku
i snahou htedat pÍíklad v lidové poezii nebo v epické poezii ruské piedsta.
vuie reakci proti lunírovské ápadně orientované traďci. Historickou
hodnotu má zejména epická báseĎ Starti komedie (|8g2)' obtaz života ptaž-
ské společnosti ze sklonku 19. stoletI, v níž satirické zaměčení tluní reflexív-
nÍ složku, která pievládala v autorově lyrice. Jeho vlpravné skladbn |q nim|
mu byla vzorem Macharova epika, apostrofují vlastenecké tradice Moravy
(Hilinwé touhy, |906), popisuií dramatičnost etického postoje Jana Husa
(lleluja,1919) a oslavují vítěznj, boj českého lidu za první světové války
(Legenda staronood, 1927). Jsou však pŤÍliš zatlženy obšírnfmi popisy
8 powchními aktualizaceori. Větší vlmam má autobiografická veršovaná
povÍdka Poutntk (l9l3, kniŽně 1943), evokující drama nešťastné lásky na
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František Adolf Šubert
/ t849-19t5/

Publicista a divadelní historik' první Íeditel Národního divadla.
Psal prisobivé historické hry o odboji sedlák proti pánrlm
a sociální dramata ze současnosti.

Narodil se 27, 3. 1849 v Dobrušce. Vystudoval gymnázium v Hradci
Králové, studií na filozofické fakultě v Praze btzy zanec|tal a věnoval se
veŤejné činnosti a publicistice ve službách staročeské strany. Jako schopnj'
organizátor si získal pťízeĚ politického virdce staročechir F. L. Riegra'
stal se tajemníkem Českého klubu, členem v:Íboru Sboru pro z lzenl
Národního divadla a r. 1883 prvním Ťeditelem této scény' V 90. letech byl
stále více kritizovánpro uměleck:|' i politickjl konzervatismus a r. 1900 musel
nakonec ustoupit novému, mladému vedeni divadla (G. Schmoranz'
K. Kovďovic a J. Kvapil). Zastáva| potom rtrzné funkce kulturně organi-
zační, wátil se také k práci novináňské a publicistické' v l. 1906-08 byl
prvním ieditelem Městského divadla na Vinohradech. ZemŤel v Ptaze
8 .9 .  1915 .

Jako spisovate| začina| historickfmi romány a povídkami s ťomantickym
zaměťením, v 80. letech se jeho literární činnost soustiedila vflučně k tvorbě
dramatické, zpočátku rovněž s historick1fmi náměty. Největšího ohlasu
z ní došly lnty Probuzenci (L882) a Jan Vllrava (1886)' a to jednak pro svou
oslavu selského odboje proti feudálnímu tisku, iednak pro jevištně činné
(i když ponělrud strojené) davové scény a pro poměrně zdaŤilou charakteris-
tiku postav českj'ch venkovanťr. Hra Jan V1rava se dlouho udržela na
repertoáru ochotnickfch her v pťírodě' Později se Šubert věhoval' také poti-
ticky a sociálně aktuálním témat m ze současnosti. Drama čtyÍ chud ch stěn
(1893, uvedeno poprvé až |9O3) pojednává o krvavě potlačené stávce
západočesk ch havíŤil, vystavenjlch ritlaku sociálnímu i nárcdnostnímu.

V1iznamnější roli než jako literát zastáva| Šubert jako politick pÍedsta-
vitel a organizátor oficiálrrí měšťanské české kultury. K nesporn1fm záslu-
hárn jeho sedmnáctileté vlády nad Národním divadlem paÍÍi' že oteviel
ccstu realismu na české jeviště (uvedením her Stroupežnického, Preissové'
Jiráska, bratťí Mrštíktr) a že zotganizova| umělecky i politicky spěšnf
zájezd Národniho divadla do Vídně r. |892, Ptldobně vfznamn! byl i ieho
iniciativní podíl na uspočádání slavné Národopisné vÝ'stavy v Ptaze r. 1895.

Rozsáhl1|'m polem Šubertovy pirsobnosti byla divadelní publicistika.
Nad jeho aktuálně propagačními, polemickjmi a skrytě i otevieně politic-
k1imi brožurami vysoko stojí jeho dodnes cenné dílo divadelně historické
a kritické, a to spis Ndrodni dioadlo o'Praae, dějin'y jeho i stapba dokončend
(1881), monografie Kticpera dramatik (1898) a herecké podobizny J. Moš-
ny, F. Kolára a K. Šimanovského v edici Masky Ndrodniho dizsadla let

1883-1900 (1902-06). Vrchol jeho ďvadelněhistorické pláce tvočí tňísvaz.
kové Dějiny Ndrodního dioadla zl Praze let 1883-19001rsoa-rt). Kromě
toho vydal Šuben zajímavé divadélni paměti (Moje diz:ailelnt rcuíky a Moje
ozpominky, obojí 1902).

František TáborskÝ
/1858-1940/

Básník, pňek|adatel a kritik, pokračovatel |. Yrchl|ckého;
v inspirac| |idovou tvorbou rodného Va|ďska a v stovansié
temat|ce našel trvaté iistoty svého reatistlcky orlentovaného
básnlckého díla.

^. Rodá| z Bystiice pod Hostlnem (narodil se 15. l. 1858), vystudoval
Slovanské gymnázium v olÓmouci a fiIozofickou fakultu v. rr""e 1ouo.
ieš'tin1 a germanistika). od r. 1885 učil na školách v Praze, v r. 191l si stal
Ťeditelem p:ďské Vyšší divčí školy. R. 1896 Davštívil Rusko. JiŽ v olo-
mouci se ričas il kulturnÍho života,později v Praze reďgovď iaáu sborní-
kŮ a časopisťr' zablva| se osvětovou činnostír aktivně piacoval pro česko-.slovenské sblížení, byl starostou krajanského spolku Radhošť, v iehož eďci
vydal- několik drobnfch dokumentárních knížek, až do konáe iivota psal
popularizační a vzpomínkové stati a eseje o uměnt. Táborskf byl iednímz nejstarších českfch spisovatelťr, ktďí se vyznali z obdivu a- sympatit
k Sovětskému svazu. Zemiel v Ptaze 2|. 6. !g4,l.

Táborskf začtnal jako piední básnickf pŤedstavitel tzv. Mladé Moravy,
voloého sdružeaí literátťr, ktečí chtěli o zo. 
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80. letech obrodit českou

literaturu lidovou a slovanskou orientací. Vystoupil také poprvé v jejich
almanachu Zora (l87?) pod pseudony..- F'. HostivÍt ď stal se i"a"i-z ieho hlawích autorťr. Básnická worba Táborského ie sice ovlivněna dfly
J. Vrchlického, ale zároveř drirazen na vlasteneckou a slovanskou tematiku
i snahou hledat pťÍklad v lidové poezii nebo v epické poezii ruské pčedsta-
vuie reakci proti lumírovské západně orientované uaďci. Hisiorickou
h:$"q má zejména epická báseí Star komedie (|8g2)' obtaz života pruž-
ské společnosti ze sklonku 19. století, v níž satirické zaměňeď tlumí reflexív-
ní složku, která pčevládďa v autorově lyrice. Jeho q|rpravné skladbn k nimž
gu byla vzorem Macharova epika, apostrofují vlastenecké uadice 
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(H.rdinné touh)l, 1906), popisují dramatičnost etického postoje Jana Husa
\lklujal l9l9) a oslavují vhtěz'.! boi českého lidu za první světové války(Legenda staronotlri, 1927). Jsou však pčíliš zatižeay obšírnjmi popisy
a povrchními aktualizacemi. Větší vÝznam má autobiografická veršovanápovídka Poutnik (l9l3, kniŽně 1943), evokující drama neŠťastné lásky na
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