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a v kÍesbě postav manÝÍovité, opakují se v nich stereotypní situace, motivy
a ápletky. Heritesovu v1právěčskému t}pu vyhovují spis male atn
obrázkn feietony než rozsáhlejší práce. Jeho dílo souvisí s realistickjm
proudem české prÓzy, pro svou malou uměleckou objevnost a náročrrost
však zťtstává na ieho okraji.

NejzdďilejšÍ autoÍovou prací je novela Tajenstoí strlce Josefa (č. 1882),
v ďž hoině čerpď z roďnné traďce. V postavě rnladého lékárníka Josefa
Perneta, kterf obětuje své vědecké ambice záchraně ohroženého rodinného
jmění a nakonec tragicky poďehne epidemii cholery, zachytil spisovatel
portrét a osudy jednoho ze svj'ch pňedkťr. Také ostatní figurky 

" 
po*t"on

v nichž je patrná snaha o piesnější a dťrkladnější charakteristiku (stďí
pěstouni str;fce Josefa, vlasteneck!' páter Tomáš, rodina KrÓnova ai.),
mají reálné modely a pÍeďohy v piíslušnících autorova rozvěweného rodu
a v jeiich pŤátelích. Dílo postihuie mentalitu, názory a životní styl tťí
generací na českém malém městě z počátku 19. století. - Životopisnf
vlznam maii Vodžanské ozpomínhy (1904), v nichž Herites 

"yp.á""i.o studentském mláď, ovlivněném vlasteneckj'm nadšením 60. tet, o svfch,
literárních počátcích (r. 187l spoluredigoval etmanach AnenÓnkn i<de
poprvé publikoval }. Vrchlickf) a hlavně o básnících o. MbkÍém a1.zeye-
rovi, s nimiž se pťátďsky st.!kal.

Ignát lrerrmann
/  L864-1935 /

NovináÍ, humoristar autor zábavné četby, soustňeděnf k žánrové
kresbě městského prostÍedí a drobného č|ověka; toho ve své be|etril
nazírá někdy kriticky, častějl oslavně, ve svém vrchotném díle
I tragicky.

Byl tčinácté ďtě rodičťr, kteií se vydďi hledat štěstÍ do Ameriky, ale
stesk po domově ie z.áby piiveď zpátky. Otec po podnikatelské* o.zda*
v Horním MlÝně u Chotěboie (tam se narodil lgrlat p.8. 1854) zakotvil
iako advokátní písď v Hradci Králové. Když Herrmann neproievil dost
chuti dostudovat na t?Íqní reálce, byl poslán na učení do Prahn tde starší
bratr studoval práva. S ním gftd kupeckÍ učeĎ začal pronitai do společ.
nosti spisovatelrl a novináčťr. Kotik trpkosti a houževnďosti bylo v.muži,
kterf se od kupeckého pultu vyšinut meá známé beletristy, pozná ien čte.
nái osobních dopisťr mladého Herrmanna. V zrcaďe pozaejstcn vzpomínek
(Blednoucí obdzhy; Pfed pades ti lety; o žiolch, o mrw!,ch) seišechno
iwilo lehčí a snazší. Ty už psď autor, }terf vzpomínal, aby sebe i jiné
potěšil a pobavil.

Spisovatelem se stal Herrmann v časopisech a novinácb, veškerá iebo

wrlrčí práce byla spjata se Žurnďistikou. Pnmí povídku uvďejnil v Humo.

ristick|ch [stech 
". 

18z3, od téhož roku byl zaměsmán v Ottově aakladatel.

stvi, t<de také redigoval dva ročníky humoristického časopisu Palečch;

aaírrn ieho pňechodnÍm pŮsobištěm byla.-advokátní kanceláň. od r. 1882

ňídil nově z'a|oŽe humoristickÍ časopis Švanda du&ih, kterÝ s osmiletou
pŤestávkou za války a po ď vycházel až do r. 1930. Jako redaktor zač1naj[.

lino Šu*av audai<a měl Herrmann o humoru vysoké m|n!a{; ,,Humor

..yz"aoj" 
"Ětsi"n 

zkušeností o Životě než psaní plačtivfcb novelek' víc

ia,o,umnoho pozorování, nerinavnj'ch studií. Mne veď k tomuto oboru

cďÝ mfri život, jejžisem nestrávil ve škole, nfbrž v trpkém učení, mezi lid.

mi.od maličkosti, v hoiké škole života... Ale čírn upŤímněii usiloval oiu.

mor vyzafující z mnohostranného vidění světa, tím častěji se dostával do

konfliktu s nevyspěljnr čtenáňsklm vkusem: ,,Humor vyžaduje vytŤíbe-

ieisr -yst čtenáiovu. Náš čtenáŤ se chce nestydatě smát, aby uznal, že ve

ue"i n.'.o'... Také pozděii se bránil tomu, aby jako humorista platil za 'Jite-

rárního klauna, šaška, dvorního blázna, iehož slov nikdo vážně nepojímá...

Do pracovniho sryku s Národními lisťy vstoupil jako zaměstnanec

inzertjho oddělení, oa '. tss: se stal členem jejich redakce, ved| s9udní

rubriku a od r. L8g3 4ž do své smrti (8. ?. 1935 v Řevnicích u Prahy) psal

pod pseudonytnem Ypsilon pÍíspěvky do nedělní pfílohy. Těchto'|{ěl-

nrch povidek. napsď pňes plt se1, některé z nich pŤetiskl v |rai6ch Páté

pŤes áeodté a Mui bez-tiinacthu. Čas od času ho sgičovďy chvat a povrch-
.nost 

práce pro noviny i vědomí, že ie nucen rezignovat na práci umětecky

naroenejsi. bomácÍ populámost i rispěchy pŤeHadtr z ieho humoristickÝch

prací v .i"i''e priuaáety Herrmanna znovu k zábavné bďetrii' kterou chá-

pal a pťíležito't''e i otÍ'aio.'a iako protiváhu života, iako zdroi potÍebného

odpočinku pro čtenáie.
Řomán otec Kondelík a ženich Vejoaravycházelna pokračováď v Národ-

ních listech v roce 1896. Se zietelem na čtenáie novin napsa! Herrrnann

seriál piíhod, jimž vnitťní souvislost a ,gománovost.. dodává cesta nesmě-

lého í neobratného Františka Vejvary od zamilování a námluv k svatbě

sPepičkouKondelíkovou.KaŽdákapitolamáuzavčenfpŤíběhrozebrávanf
na tom, že se členové spoňádané rodiny daii vytrhnout z ustálenfch zvyklos-

tí a pod Veivarovjm vedením se dostávají do situacÍ, které se pro ně mění

vmaládobrodruŽství.opakovanáchvilkovározčarováďzdrobafchnezda-
rtr dodávaií Herrmannoíě idyle na foanarnosti a stupiíuji komičnost' ieiíž
trvali' zdráj !e ve dvoiici Kondďíka a Veivary. Kondďk, maiitel větší ma-

fiiská firmy,'muž stejně dbalÝ živnosti iako svého pohodlí, člověk bodŤe

bezprosďeání a věcnÍ', se jevi jako pÍekážka toho, aby do rodiny pronikl

cizizivel. NeprťrboinÝ magistrat* .t"a"it František Vejvara vyvine mi.

moiádnou iniciativu, aby Pepičku získď. Protikladné postavy mužské

doplrluje navzájen srozuměná dvoiice ženská, která je oba svlm zpťrsobem

ovládá. Herrmann dokáže těžit komické situace jak z rozrírzněnosti svÍch
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a v kre.bě postav manfrovité, opakuií se v nich stereotypní situace, motivy
a ápletky. Heritesovu v1právěčskému typu vyhovuj1 spis mďe cnn
obrázkB fejetony než rozsáhlejší práce. Jeho dílo souvisí-s realistickjm
proudem české prÓzy, pro svou malou uměleckou objevnost a na,oÁost
však zÍrstává na ieho okraji.

Neizdďilejší autorovo.u prací je novela Tajemsta! str!,ce Josefa (č. 1882)'
v níž hojně čerpal z 16r|inn{ traďce. V postavě mhděho iékáLíia JosefaPemera, kterf obětuie své vědecké ambice áchraně ohroženého roďinenojmění a nakonec tragicky poďehne epidemii cholery, zachytil .pi'*".a
portrét a osudy jednoho ze svj'ch piedktr. Také ostatní fisurky 

" 
po,t"on

v nicM je patrná snaha o piesnější a dťrkladnějši cnarat<teristiťu (stďr
pěstouni strj,ce Josefa, vlasteneckf páter Tomáš, ror|in4 KrÓnova aj.),
maiíreálné modďy a pÍeďohy v pčíslušďcích autorova rozvěweného rodu
a v iejich piátďích. DÍlo postihuje mentalitu, názot! a životní styl tčÍ
generací na českém malém městě z počátku 19. stďetí. - Životopisny
vÝznam maií Vodřanské ozpomínkg (l9o4), v nichž Herites 

"vp'"o.'i.o studentském mláď, ovlivněném vlasteneckfm nadšením 60. let,-o svfch.
literámích počátcích (r. 1871 spoluredigoval a|nanach AnemÓnky, Řde
poprvé publikovalJ. VrchlickÍ) a hlarmě o básnících o. Mbkťém 

"l.hey"-rovi, s nimiž se pÍátelsky st.j'kal.

Ignát Herrmann
/L854-]935/

Nov|náÍ, humorlrta, autor zábavné četbn soustÍeděnf k žánrové
kresbě městského prostÍedí a drobného Éiověka; toho ve své be|etri|
nazírá někdy krltickn častěi| ostavně, ve svém vrchotném díte
I tragicky.

Byl tčinácté ďtě rodičťr, kteňí se vydďi htedat štěstí do Amerikn ale
stes} po domově ie záúy pÍiveď zpátky. Otec po podrrikatelské* o"iá".
v Horním MlÝně u Chotěboie (tam se narodil Ignát 12. 8. 1854) zakotvil
iako advokátní písď v IlÍadci KráIové. Když Herrmann neprojevil dost
chuti dostudovat na taÍurí reálce, byl poslán na učení do Prahn ide staršt
brau studoval práva. S ní.rn také kupecky učeĎ začal pronikai do společ-
nosti spisovatelrl a novináŤťr. Kolik trpkosti a houževnatosti bylo u-m.,zi,
k,:Ý '9 od kupeckého pultu vyšinul mezi známé beletristy, pozná jen čte-
náŤ osobních dopisri mtadého Herrmanna. V zrcaďe pozaěi-srcn vzpomÍnek
(Bkdturct obrdzby ; Pžed padestiti tety ; o žiollch, i wwlch) se všechno
ievilo lehd a snazší. Ty už psal autor, kterf 

-vzpomínal, 
aby sebe i iinépotěšil a pobavil.

Spisovatelen se stal HeÍÍmaDn v časopisech a novináclr' veškerá ieho
tvurčí práce byla spiata se Žurnďistikou. Pryní povídku uvďeinil v Humo.

ristickÝch listech r. 1873, od téhož roku byl zaměstnán v ottově nakladatel-

stvl kde také reďgoval dva ročníky humoristického časopisu Palečeh;

dalším ieho piechodnÍm pťrsobištěm byla advokátní kancďáŤ. od r. 1882

iídil nově a|ožen! hunoristiclcf časopis Šgatda d.udák, kterÍ s osmiletou

oiestávkou za války a po ď vycházel až do r. 1930. Jako redaktor začtnaj|-

citro Švandy dudáka měl Herrmann o humoru vysoké mÍnění: ,'Hrrnor
vyžaduje větších zkušeností o životě než psaní plačtivfch novelek' víc

iá,o,o, mnoho pozorování, nerinavnj'cb studií. Mne vedl k tomuto oboru

cďÝ miri život, iiiz jsem nestrávil ve ško1e, nfbrž v trpkém učení, mezi lid-

mi-od mďčkosti, v hoiké škole Života... Ale čím upčímněii usiloval o hu-

mor vyzafující z mnohostranného vidění světa, tím častěji se dostával do

konfliktu s nevyspěljrn &enáiskjm vkusert: ,,Humot vyžaduie vytiíbe.

něiší mysl &enáčovu. Náš čtenáŤ se chce nestydatě smát, aby uznal, že ve

věci humor... Také později se bránil tomu, aby jako humorista platil za,}tte

rárního klauna, šaška, dvorního b|ázna,jehož slov nikdo vážně nepoiímá...
Do pracovního sryku s Národními lisťy vstoupil jako zaměstnanec

inzertního oddělení, od r. 1885 se stď členem ieiich redakce, veď soudní

rubriku a od r. 1893 až do své smrti (8. 7. 1935 v Řevnicích u Prahy) psď

pod pseudonymem Ypsilon pňíspěvky do nedělní pŤílohy. Těchto '''{ěl-
ních povídek.. napsď pňes pět set, některé z nicb pietiskl v knihách Pdrd
pŤes detldté a Muž bez tfindcthy. Čas od času ho sHičovaly chvat a powch-

nost práce pro noviny i vědomí, že ie nucen rezignovat na práci

nerozuist. oomácí populárnost i rispěcby piekladÍr z ieho humoristickfch
prací v cizině pňiváděly Herrmanna znovu k zábavlé beletrii' kterou cttli-
pal a pňiležitostně i obhaioval jako protiváhu života, iako zdroi poďebného

odpočinku pro čtenáše.
Řomán otec KondelÍ.k a ženich Vejoaravycházel na pokračováď v Národ-

ních listech v roce 1896. Se zietelem na &enáŤe novin napsal Herrrnann
seriál pčíhod, iimž vnitínt souvislost a ,,románovost.. dodává cesta nesmě-

lého a neobratného Františka Vejvary od zamilováď a námluv k svatbě

s Pepičkou Kondelíkovou. Každá kapitola má uzavienf pčíběh rozehrávanf
.," to*, Že se členové spoiádané rodiny daií vytrhnout z ustálenj'cb zvyklos-

tí a pod Veivarovjm vedenim se dostávajl do situaci, které se pro ně mění

v malá dobrodružswí. Opakovaná chvilková rozčarování z drobnfcb nezda-

ru dodávaií Herrmannově idyle na roanamosti a stupĎují komičoost' ieiíž
trvďjl zdroj je ve dvojici Kondďka a Vejvary. Kondelft' uraiitď většÍ ma-

fičské firmy, muž stejně dbalf živnosti jako svého pohodlí, člověk bodŤe
bezprostÍední a věcnf, se jeví iako piekážka toho, aby do rodiny pronikl

ciziživel. NeprtrboinÝ magistrátní 'iŤedník František Veivara vyvine mi.

moiádnou iniciativu, aby Pepičku získď. Protikladné postavy mužské

doplřuje navzáiem srozuměná dvoiice žensk{ která je oba svfm zpÍrsobem
ovládá. Herrmann do}áže těžit komické situace iak z rozr{rzněnosti svÍch
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postav' tak i z ieiich postupného sbližování. Několikrát rozehraje zaměni-
telnost drobnfch soukromníčkťr KondelÍka a Vejvary, až ie posléze téměŤ
ztotožní (dťuh}' ďl seriálu, Tcluin Kondelík a zet Vejvara, č. 19oo-o2,
končí narozeoím dětí u Vejvarťr i u Kondelíkťr).

Náročná dobová kritika' která Herrmannovi z.az|ívala, Že glorifikuje
české maloměšťácn'í, ároveĎ pčiznala, že stvoŤil v Kondďíkovi typ,
1 g ním pŤedstavil kondelikovštinu - pracovité a bodré ggukfomnictví, které
ie zálibně za}rleděno do své prosperity a pohoďí a mírou všeho svého počÍ.
nání i samoziejmou hranicí svého rozhledu činí rodinnf kruh. Literární
historie zatím ví pŤíliš málo o ábavné fiteratďe na rozhraní století, aby
bylo moŽno ocenit, co do ď vnesl Herrmann svjm Kondelíkem i dalšími
povídkami a romáoy. v nich iednak těžt| ze stereotyptr brakové literatury
(Artur a Leont na,1921), iednak je parodoval. V paroďích na sentimentálnl
povídku, kriminální román i poMdku si počínď iako autor, kterj'chce
tŤíbit &enáŤskou, občas i občanskou soudnost (ZtŤeštěné historhy, L902i
Burleshy, t9l3).

V 80. letech se Herrmann podílel na risilí české prÓzy zpodobit současnf
Život s jeho klady i zápory. Knižď prvotinu Z chudého kalarnáfe (|880)
pčipsď.}anu Nerudovi, v němž nepčestával vidět svého učitele (byl také
prvním! poňadatelem a vydavatelem Nerudov ch spisťr). Zachycovj praž.
skou spodinu' podsvětí i sďerlní wstvy (Pražské figurky, t884; Dtobní lidé,
|887i Z pražsk ch zd,kouti, 1889). Postavy v těchto drobnokresbách bÝvají
buď trpěliví a ristupní dobráci odkázaní na milost a nemilost svého okolí,
nebo hrubt násilnici žtjicí aa rikor druhfch. viděníÍD městského člověka
jako produktu Životního prostieď a bezmocného diváka, smyslem pro
ironii a grotesknost, ve stylu pak zalíbením v prostiedcíc! hovorové a obec-
né češtiny a ve slangu sbližuje se Herrmannova žrínrová drobnokresba
s literárnirn naturalismem.

V daném směru nejpronikavěji zasáhl do vjvoje české prÓzy román
U snědeného krdmu (l89o). Otevčením nově vybaveného obchodu ve Vác.
lavské ulici v Ptaze na Moráni tomán zaěiná, likvidací kr:ímu zpustlého'
vyprázdněného končÍ. Martin ŽeÚ|a,kterjl si v mládí užil strastí kupeckého
učně a pŤíručího (o tom vypovídá retrospektivní pasáž na počátku románu),
slibuje si od vlastní živnosti osobní neávislost i dostupnost rod,inného
štěstí. A zatím se právě iako maiitel nijak vjnosného obchťrdku stane
koÍistí dvou vypočítarn. ch žen, p1ní Šustrové a její dcery PavlÍny. Teprve
svatební noc odhali dťrvěŤivému Žemlovi, že je obětí ,,ohtonné, umelJ ui,
jíž byl sveden a o svobodu, o sanra sebe pňipraven.., že ,,ieho krám, jeho
obchod byl vnaďďem,,. Zatímco pÍedtím dokázal čelit kupecké moráIce
svfch chlebodárcťr a najít dost odvahy a energie k tomu, aby se osamostatnil,
od tohoto krutého vystiízlivění stále vÍce ustupuje požadavkťrm své Ženy
a tchyně, až pos|éze zdrcen mírou jejich bezohlednosti a perspektivou
bankronr sahá k sebewaždě. Pavlína, která pŤijďa vfbodné manŤelstvír ale
odmítla soužitÍ se ŽerÍou, končí iako nevěstka.

Všecky hlanl postavy Herrmannovy nešťasmé kupecké historie se po.

bybuií rrnapětí 6g7i tlm, co Ťíkaií, a ťm, co si pfitom myslí. Kon&ontace

postav uzavienfch do vlastních iluzí poskytuie pňíleátost tozeznlt v ieiich

"n"'.t."'i'.io 
tÓn vážnj; komickÝ i sentimentální. Vfbradně komickf ie

vojenskf vysloužilec Kyllián. Mezi komikou a bodrou i tklivou vážností

se pohybuie postava posluhovačky Randové, jediné bytosti' která ie ne-

zismr oaaana Žem1.ovi, viď stňízlivě ieho situaci, ale nem{rŽe bjt víc než

souupnjm divákem jeho zmaru. Pro postiŽení atmosféry místa, městskfch

interilrÍr i exeriértr, vylíčení specificky městskj'ch existencí a mentality

liď, ktďi jak pfi svém sbližovánÍ, tak i pfi vájemnfch konfliktech' rikla.

dech a zoufa ch vfchoďscích těŽí z toho, že je obHopuje městsM anony-

mita, byl Herrmann{rv román U snědeného krámu pčiiat ve svě době iako
počátek tzv. pražského románu.

Adolf Heyduk
/  L83,5 -  19 23 /

MnohostranněptodnfbásnÍkdružlnymáiové'pŤedevšímvšakautor
verš ,,naivně horké a živetné tyrikn smyslné a teskné zároveil..
(šalda).

Naroďl se 6. 6. 1835 v Rychmburce (dnes PŤedhradí) ve vfchodnlch

Čechách a v rodišti, ve Skutči a v Poličce chodil do školy, neŽ se dostď do

Prahy na českou reálku. Po maturitě šel na tecbniku do Brna a dokončil
ji v Praze. Po krátkém zaměstnání jako elév na stavbě drá,hy a iako asistent

stavitelství a kresleď na pražské reálce odešel r. 1860 na nově založenou

reálku do Písku a učil tam (kromě školního roku 1875-76' kdy byl profe-

sorem v Praze) do r. 1899. Písek mu zťrstal trvale.domovem. Podnikl
jenom několik prázdninovj'ch vjletťr: na Slovensko, do Itálie a do Německa

v 60. letech, potom na Krym a Kavkaz. tinak, kromě občasnj'ch.cest na

Šunavu a do_rodirébo kraje, žil stále v Písku' tem se ožeoil (1877) a tam

ho postibla i smrt obou ..tÝ"n dcerušek (1878, 1884; Nerudovď Balada

dětská byla věnována Heydukově manželce po smrti prvďho ďtěte).

V PÍsku Eávil téta odpočinku a v PÍsku také 6. 2. |923 zenčel.
Hned prvď Heydukovy Bds,,ě (L859), ovlivněné oddanfm piátelswÍn

k Nerudovi a odpovídající programu školy máiové, měly značnf ohlas.

Upozornil na sebJ zeiména odďl nazvanf Cigdnshé meladie; když Heyduk

navštIvil r. 1854 svého braua v Malackách na Slovensku' obievil tam pro

svou poezii nejenom kouzelnou piírodu a svéráznj'li4 ďe hlavně romnntic-

ky stylizovanf typ cikána - viděl v něm člověka, ienuž osud kiii'dÍ 
" 

i"h.ož
prudlá krev se 6o"rr. c*a"i a ieiich volnost a žlve1nost spljvali v Heydu.



H H9594
postav' tak i z jeiich postupného sbližování. Několikrát rozehraje zaměni-
telnost drobnfch soukromďčkťr Kondelfta a Veivary, až ie posléze téměč
notohí (druh}' ďl seriálu, Tchd,n Kondetíh a zeť Vejzsara, č. 19oo{2'
končí narozením dětí u veivaril i u Kondelíkťr).

Náročná dobová kitika' která Herrmannovi zaz|lva|a, že glorifikuje
české ma|oměšéáctví' zároveĎ pčiznala, že stvoiil v Kondďikovi typ,
a s ním piedstavil kondelíkovštinu - pracovité a bodré soukromnictví, které
je álibně zahleděno do své prosperity a pohoďí a mírou všeho svého počí-
nání i samozčeimou hranicí svého rozhledu činí rodinnf kruh. Literráml
historie zattm vi piíliš málo o zábavlé literatďe na rozhraní století, aby
bylo možno oceďt, co do ní vnesl Herrmann svjm Kondelíkem i dalšími
povídkami a romány. V nich jednak těži1 ze stereotypfr brakové literatury
(Artur a Leont na,1921), jednak je parodoval. V parodiích na sentimentálnÍ
povídku' kriminální román i pohádku si počinď jako autor, kteq chce
tňíbit čtenáťskou, občas i občanskou soudnost (Ztfeštěné historky, l9O2;
Burleskjt, l9l3),

V 80. letech se frerrmann poďlel na risilí české prÓzy zpodobit současnf
Život s jeho klady i zápory. KnižnÍ prvotinu Z chudcho kalamdže (|88O)
pŤipsal Janu Nerudovi, v němž nepŤestával vidět svého učitele (byi také
prvnírrr! počadatelem a vydavatelem Nerudov!'ch spisri). Zachycovj praz-
skou spodinu, podsvětí i stčední vrstvy (Pražskéfigurky, t884 Drobni tidé,
L887; Z pražsh ch zdkoutí,1889). Postavy v těchto drobnokresbách bfvají
buď tÍpěliví a ristupní dobráci odkázaní na milost a nemilost svého okolí,
nebo hrubí násilníci žltjia na kor druhj'ch. Viděďm městského člověka
jako produktu životního prostŤeď a bezmocného diváka, smyslem pro
ironii a gtotesknost, ve stylu pak zalíbením v prostŤedcíc|r hovorové a obec-
né češtiny a ve slangu sbližuje se Herrmannova žiínrová drobnokresba
s literárním naťuťďismem.

V daném směru neipronikavěji zasáhl do vj'voje české prÓzy román
U snědeného kr mu (|890). Oteviením nově vybaveného obchodu ve Vác.
lavské ulici v Praze na Moráni román začiná,likvidací krámu zpustlého'
vyprázdněného končí. Martin ŽemJa,kter1 si v mláď užil strastí kupeckého
učně a pňíručího (o tom vypovídá retrospektivní pasáž na počátku 

"omá''.';,slibuie si od vlastní živoosti osobní nezávislost i dostupnost rodinného
štěstí. A zatím se právě iako maiitel nijak vj'nosného obchťrdku statre
kočistí dvou vypočítaq ch žen, p3ní Šustrové a její dcery PavlÍny. Teprve
svatebni noc o4halí dťrvěŤivému Žemlovi, Že je obětí ,,ohromné, umeté Ei,
jíž byl sveden a o svobodu, o sÍtma sebe pťipraven.., že ,,jeho krám, jeho
obchod byl vnaďďern,,. Zatimco pčedtím dokázal čelit kupecké lr'o.ál""
svj'ch chlebodárcťr a najít dost odvahy a energie k tomu, aby si osamostatnil,
od tohoto krutého vysďízlivění stále více ustupuje požadavkťrm své ženy
a tchyně, až pos|éze zdrcen mírou jejich bezohled.nosti a perspektivou
bankrotu sehá k sebevÍaždě. Pavlína, která pŤijala vfhodné manželství, ale
odmítla soužití se Žerrlou, končí jako nevěstka.

Všecky blatmí postavy Herrmannovy nešťastné kupecké historie se po-

bybuií v napěti mezi tím' co iÍkají, a tím' co si pŤitom myslí. Koďrontace
postav uzavienfch do vlastďch iluzí poskynrie pŤíleátost tozem|t v ieiich..n"''kt"'i'ti"e 

tÓn vážnj', komickf i sentimentální. VÝhradně komickÝ ie
vojenskf vysloužilec Kyllián. Mezi komikou a bodrou i tklivou vážností

se pohybuie postava posluhovačky Randové, jediné bytosti' která ie ne-

zištně oddána Žemlovi, viď stňízlivě jebo situaci, ďe nerrrťrŽe bjt víc než

souupnj'm divákem jeho "maru. Pro postižení atmosféry místa' městskfch

interiérťr i exteriérÍr, vylíčení specificky městskfch existencí a mentality

liď, ktďí íak pči svém sbližování, tak i pfi vzájerrnfch konfliktech, kla-

dech a zoufa ch vfchoďscích též7 z tobo, že je obklopuje městská anony-

mita, byl Herrmannrlv román U snědeného krámu pňijat ve své době iako
počátek tzv. pražského románu.

Adolf Heyduk
/  L83,5 -  19 23 /

Mnohostranně plodnf básník družiny májové, pÍedevším však autor
veršti ,,naivně horké a žive|né lyrikn smys|né a teskné zárovell..
(šalda).

Narodil se 6. 6. 1835 v Rychmburce (dnes PÍedhraď) ve vj,chodních
Čechách a v roďšti, ve Skutči a v Poličce chodil do školy, než se dostď do
Prahy na českou reálku. Po maturitě šel na techniku do Brna a dokončil

ii v Praze. Po kiátkém zaměstnání jako elév na stavbě dráhy a jako asistent

stavitelství a kreslení na pražské reálce odešel r. 1860 na nově Žaloženou
reálku do Písku a učil tam (kromě školního roku 1875-76, kdy byl profe-

sorem v Praze) do r. 1899. Písek mu zťrstal trvďe. domovem. Podnikl
jenom několik prázdninovfch rrÍlettr: na Slovensko, do Itálie a do Německa
v 60. letech, potom na Krym a Kavkaz. Jinak, kromě občasnj.ch ce9t na

Šumavu a do rodirého kraje, žil stále v Písku; tam se oženil (1877) a tam

ho postihla i smrt obou -aÝ"n dcerušek (1878' 1884; Nerudovď Bďada
detska byta věnována Heydukově manželce po smrti prvního ďtěte).
V PÍsku uávil léta odpočinku a v Písku také 6. 2. |923 zemňel.

Hned prvď Heydukovy Bdsně (L859), ovlivněné oddanlm piátelswÍm

k Nerudovi a odpovídající programu školy máiové, měly značnf ohlas.

Upozomil na sebe zejména odďl nazvanf Ci'gdnshé melodie: když Heyduk

navštívil r. 1854 svého braua v Malackách na Slovensku, objevil tam pro

svou poezii neienom kouzelnou pŤlrodu a svérázn!'lid, ale hlavně tomantic-
ky stylizovanÍ typ cikána - viděl v něm člověka, iemuž osud kŤii'dí a iehoŽ
prudká krev se boučÍ. Cikáni a jeiich volnost a žlvelrrost splÝvali v Heydu-




