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tičností v}'niká povÍdka Pan Šimon; lebkováŽnf a vzpurnf syn panského
iedníka piichází do ,,stánku.. po dobrodružném ávotě (boďlivácké mláď,

polská revoluce, ritěk ze semináÍe) jako nerispěšnf statkáč a pokornj'člověk.
Potom zaujaly Staška zejména vyostňené konflikty sociální a národnostní.

V románě V tennllch zilrech (L9N) sleduje, jak propuká odpor dělníkÍr proti
kapitálu' do jehož dosud nesrozurrritelného proudu byli vahováni. Na život
pohlÍžel Stašek jako na drama; v nitru liď objevoval protikladné pÓly
a pak ukazovď' z jakfch zážitkÍt a zkušeností se roď jejich hněv a nenávist.
Tématem následující knihy Nc rozhraní (1908) byl twdf hospodáÍskf,
sggiální a národnostnÍ' zÁpas na malém městě, dtrsledek vzestupu dělnické-
ho hnutí a stupůovaného napětí německého a českého náror|ního cítění.
Tyto Staškovy problémové společenské romány 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 čtenáťťr efektnl
fabulí, ďe potÍeboval i pňiblíŽit dějovjmi vazbami vzdálené postavy a do-
vést je k iešení dané časové problematiky; těmto záměrťrm obětoval hodně
z vyprávěčské věrohodnosti. DetďIní kresba prostíedí a postav kňíŽila se
tak s nahodilostmi a s rozbíhavjmi epizodami, bezprostťední poznání
a věrné' zpodobení života mísilo se s postavami a pŤíběhy vywáienjmi ro-
mantickou 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 pňevažoval nadnesenÍ' citovj' pŤízvuk nad
v1i'stižností a pčesnosti.

I v dďších prÓzách se Stašek se sv!'mi postavami táza|, jak se osvobodit
od ,,stínťr minulosti.. a jak vytvoŤit ,grového člověka... S anarchistickj'm
piídechem zobtazova|vztaby v buržoazních roďnách i postavy ze společen-
ského okraje nebo liď zatrpklé životem a zasažené válkou, avšak jako by
mu chybělo poznání nové reality, takže konvenčních prvktr v jeho novj'ch
pt zách spíš pŤiblvalo (napč. povídky otželd kolečka, l9|2i tomán Stiny
minulosti, |922). Teprve když se vrátil k |átce, jež mu byla nejbližši, a když
ji dokázal zhodnotit z hlediska nového poměru k Životu (obohacenému
zkušeností světové války, socialistické revoluce a vzniku samostatného
státu)' napsal nejlepší knihy svého stáií. Nepňeberné osobní i kulturnl
zážitky tvočí základ vynikajících Vzpomínek (1925) shrnujících kapitoly
vznikající vlastně po čtyiicet let. Tyto memofuy piedstavují dobče osob-
nost autorovu, jeho vj'voj uměleckj'i názorovj', obraz českého Podkrkonoší
od poloviny minulého století, seznamují s Íozmanitostí prostčeď, v nichž
Stašek Žil (Krakov, Rusko), i lidí, s nirniž se setkával. Druhfm blízkjm
náměteÍn byli odbojníci z Podkrkonoší. Nakonec se vrátil k nejmilejšímu
z nich a znovrr zpÍacoval, tentokrát jako román O šeoci Mataušozli a jeho
pititelich (č, 1927' kn. 1932), rebelantskou historku ze svého rodiště. Ze
',vzpomínky..' protkané ironií a moudr m porozuměním, rj'suje 8e poezie

rodného kraje i poezie mládí a jeho krásnfch zmatkťr. Líčí veselou a divo-
kou povahu mladého ševce, jeho. prudkost a nepoddajnost, nenávist k pá-
nťrm a k ritisku i jeho niternf smutek' sleduje jeho tažení se 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 Stašek ještě tomán Dozc)ub G. L93L)' obraz Živelného lidové.
ho povstání za pvnl světové války, ale ten už nedokončil'

Ladislav stroupežnickf
/L850-1892/

Dramatik a dramaturg Národního divadla, prtlkopník rea|ismu
na českém ievišti, autor veselohry z vesnického prostňedí Naši
furiantl. Znalost venkova up|atnil i v povídkové tvorbě.

Narodil se 6. l. 1850 v Cerhonicich. Pouze dva roky navštěvovď reálku
v blÍzkém Písku, potom se stal praktikantem u svého otce, kter!'byl správ-
cem 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

uzavňenou a podezíÍavou povahu. od r. 1873 ŽilvPnze, neiprve jako ťed-
ník v poiišťormě, pozděii jako písď na berní správě pražského magistrátu.
v l. 1875-76 placoval také v redakci HunroristickÝch listtr' od r. 1882 až do
své smrti 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 situační komediál-
ností, anebo pozdně romantickÍm pčístupem k látkám historickjn. Teprve
v iednoaktové veselohÍe Zolknskj rarášeh (1883) o nezdačenfch záletecb
renesančního bohéma Mikuláše Dačického našel autor poprvé iednu ze
dvou základnich poloh svého dramatického talentu. Po kompoziční stránce
pouŽil siceosvědčeného scribovského schématu historické intrikové komeďe,
avšak iebo postavy tu již neslouží pouze zápletce, ale právě naopak situace
mu unožrlují hlubší charakteristiku postav v žánrově realistickém smyslu.
Podobné piednosti včetně dobového koloritu mají dďší rispěšné historické
aktovky Stroupežnického, vyvíjející se postupně do stále závažnějších rovin;
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 ko-
ne&ě malé dtama Sirotčí peníze (L887) z časŮ tficetileté války.

Zátovď s tvofbou aktovek usiloval Stroupežnickj'i o rozsáhlejší dÍama-
tické riwary, avšak dlouho bez vjtaznějšího rispěchu. Po nezdďené ko-
meďi ze současného života 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 pompéznÍ vfprarmé historické tr e Chtistoloro Colombo (pren. 1886)
našel se Stroupežnickf podruhé tq'ťve ve veselobie ze života soudobé
jihočeské vesnice Našifuianti (1887). Záp|etka spoťu o imenování ponoc-
ného poskytla autorovi prostor k uplatnění jeho schopností, trteré tkvěly
pŤedevším v realistické kresbě dtrvěmě mu známj'ch typťr venkovskfch
liď. Našimi furianty se Stroupežnickj'vlasmě stal prťrkopníkem nové vlny
realistického dramatu z vesnického prosďeď, která potom na Národním
ďvaďe následovala @reissová, Jirásek) a která vyvrcholila r. 1894 premiérou
dramatu Maryša od bratňí MÍštík'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|ní své bie Na Valdštejnshé šaehtě
(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
otevče doln avšak ďouho marně hledá ztacenou rudnou žílu, ď piiide
o všecben svťri majetek a zpronevěfí i jmění své sestry; zpráva o nďezenÍ
bohaté Žfly ho zastibuje již ve stavu šílenství.

tako prozaik se uplatnil Suoupežnickf pÍedevším v drobn1ich humo-
ristick 'ch nebo žánrově realistickj.ch povídkách o pčíhodách a povahách
prost!'ch |id| (Rozmarné historky, |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 měšéácké společnosti.

Za gymnazijních stuďí v Pňíbrami se Lotar Suchj. (narozen 6. 5. 1873
v Turnově) sblíŽil se ďemi žáky tohoto ristavu - K. Tomanem, H. Jelín-
kem 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

ve Vídni románskou filologii a slavistiku' později v Praze práva. Stal se
žurnďistou z povolánÍ a ptrsobil zeiména jako divadelnÍ a kultumí referent
a zahraniční dopisovatel. V této funkci odešel r. 1908 do Pďíže, odkud pšal
do Venkova a Národní politiky piedevšírn referáty o francouzské kultďe;
s vj'jirnkou.let první světové války tu ži| až do svého odchodu do vÍslužby
v r. 1938. Mimo Žurnalistiku a pťtvodní literární práce se Such!'věnoval
pčekládání z francouzštiny a z němčiny (prťtkopnickf vlznam měly jeho
pÍeklady poezie R. Dehmela). ZemÍe| ve svém roďšti 4. 5. 1959.

Literární dílo Lotara Suchého se po desetiletí vyvíjelo stfanou hlavních
proudťr české literatury: toto zvláštní postavení později 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 dekadentních ohlasťr a vztahu k lyrice A. Sovy; Suchého básnickou tvorbu
od počátku charakterizuje osobitá touha po vyslovení životního kladu a ten-
dence k básnické epice (Dxě pnídky z:eršmt' L9o5).

Roku 1903 debutoval Suchf jako dramatik na Národním ďvaďe aktov-
kou Nezabiješ a od té doby se drama stalo hlavní oblastí ieho uměleckfch
snah. Suchého práce, tematicky soustčeděné k morálním a citovjm krizím
člověka soudobé měšťácké společnosti, nenďézaly v letech svého vzniku
dostatečnf ohlas u ďvadel i kritiky a po Í. 1918 autor dramatické činnosti
zanechal. Jeho dramata však v ťadě svj'ch rysťr pňer{rstala konvenční dobo-
vou podobu žánru psychologicko-moralistické činohry: do popiedí dnes
vystupuie napÍ. usilovná snaha vyjáďit Životní klad v nescbematickém typu
sebevědomého, tvoňivého a citově prostého člověka. Umělecky nejvfraaěji
zapirsobily ze Suchého dramatického díla dvě hry o vnitiním ripadku indi-
vidualistického hrdiny: pwni z nich, drama ve verších Daoid (|9lL),
podává formou biblického podobenství obraz ztroskotání vťrdčí osobnosti
pťrsobením nietzschovské piedstavy o silném iedinci, jemuž je vše dovoleno.
Hra Hrstka zlěrnllch, která byla roku 1908 piijata K. H. Hilarem k provo-
zování na Vinohradském divadle, na scénu se však nedostala, opakuje v ro-
vině společenského dramatu ze současnosti téma vnitiního rozkladu inď-
vidualistického hrdiny, ztrácejícího vědomí grravní odpovědnosti k lidu.
Hra motivicky navazuje na situaci kolem politického procesu s Omlaďnou
v 90. letech: jejím hrdinou je českÝ politik odsouzen!'k doživotnímu žaláči'
kterj' se po amnestii wací k práci a pro kariéru ztantje své radilcítní lázory,
Na jevišti se Hrstka věrnjlch objevila až v rinorouj'ch dnech 1948. PŤi své
premiéče v Realistickém divadle v Praze zapfisobila tato čtyňicet let stará
hra jako Živě aktuáIní odsouzení politického oportunismu a oslava věrnosti
zájmťrm lidu.

Po veršovaném dramatu s dějem čerpan1 rn z revoluční historie roku 1848
Čeroánky soobody (1918) se Suchf odmlčel' Nepočítaje dva konvenční
romány, lteté vydal za ptvni republiky, vrátil se do literatury až po druhé
světové válce: vedle Hrstky věrnfch na sebe upozornil zejména sbírkou




