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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
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se' (pren. 1884) o konfliktu mezi Václaven I. a Plenyslem otakaren II.
a po pompéznÍ vfprarmé historické hIe Chisnforo Colombo (pren. 1886)
našel se StroupeŽnickf podruhé tepÍve ve veselohie ze života soudobé
jihočeské vesnice Naši furianti (1887). Záp|etla spoÍu o jmenování ponoc.
ného poskytla autorovi prostor k uplatnění jeho schopností, které tkvěly
piedevším v realistické lcesbě dťrvěrně mu znám!'ch typÍr venkovskfch
lidí. Našimi furianty se Stroupežnickj'vlastně stď prťrkopníkem nové v|ny
reďstického dramatu z vesnického prosďeď, která potom na Národním
ďvaďe následovala (Preissová, Jirásek) a která vyvrcholila r. 1894 premierou
dramatu Maryša od bratií MrštÍk .

Dramatik Stoupežoickf však směčoval rnfše než k pouhému obrazu
života, ialcÍ podat v Našich furiantech, a pokoušel se proto dále o skutečrré
drama ze současnosti. Velkou oblibu si získďa iďro hra Vdclav Hrobčick!
z Hrobčic (prem. 1888) o dramatickém sporu mezi hrdÝm a nepoddajnjn
seďákern a konzervativním šlechticem po zrušeď roboty r. 1848; autor
však nedokázď tento konflikt vyiešit bez romantického klišé. Menší rispěch
uŽ měla Lta Vojtěch Žtik, tjtečník (1890) o ripadku seďáka, kterf propaď
politickému veliMšství, i naturalisticky pojatá aktovka Zkažend krev (L89L)
o děďfuosti zlodějswí. Teprve v poslednt své hŤe Na Valdštejnské šachtě
(1892) piibliži| se Suoupežnichf poněkud svému cfli a vywoiil pťrsobivou
tragédii ideďisty, lterf ztroskotává na twdfch materiálních zákonech
života. Jeho hrdina profesor Stefanides ve snaze pomoci chudfm horalťrrrr
otevče doly, avšak ďouho mamě bledá zÚacenou rudnou žilu, až piijde
o všechen svťri majetek a zpronevěčí i jmění své sestry; zptáva o nalezenl
bohaté Žfly ho zastihuie již ve stavu šílenství.

tako prozďk se uplatnil Stroupežnickf pÍedevším v drobnfch humo-
ristickj'ch nebo žánrově realistickj'ch povídkách o pčíhodách a povahách
prostj'ch |idi (Rozmarné historky, 1879; Z Prahy a oenkooa, !89!).

Lotar Suchf
/ t873-1959/

Básník, pÍekladatel a dramatik; v prvních dvou desíti|etích
20. století autor divadetních her kriticky postihujících morální krize
č|ověka v měšťácké spoleěnosti.

Za gymnazijních studií v Piíbrami se Lotar Suchj. (narozen 6, 5. |873
v Turnově) sblíŽil se tiemi žáky tohoto ristavu - K. Tomanem, II. Jelín-
kem a K. Sezimou - a spolu s nimi začal pronikat do literatury prvními
básněmi; ještě v r. 1897 mu ve vzpomínce na tyto doby dedikoval Toman
svou první sbírku Pohádky krve' Suchjl studoval do r. 1893 na univerzitě

ve Vídni románskou filologii a slavistiku' později v Pnze práva. Stal se
žurnalistou z povolání a prlsobil zeiména jako ďvadelní a kulturní referent
a zahraniční dopisovatel. V této firnkci odešel r. 1908 do PaŤÍže, odkud psal
do Venkova a Národní politiky piedevším referáty o francouzské kultuŤe;
s vj'jimkou'let první světové války tu ži| až do svého odchodu do vj'služby
v r. 1938. Mimo žurnalistiku a pťrvodní literámí práce se Such věnoval
piekládání z francouzštiny a z němčiny (prukopnickf ví1zaam měIy ieho
pťeklady poezie R. Dehmela)' Zemiel ve svém roďšti 4.5. |959.

Literámí dílo Lotara Suchého se po desetiletí vyvíjelo stranou hlavních
proudtr české literatury: toto zvláštní postavení později zesilovala i autoro-
va dlouholetá i'zdálenost od vlasti a jejího literárního ávota. První básně
Suchého v časopisech Niva, Lumír a zejména v ModernÍ revui, knižně
vydané až t. L9o4 iako Kniha lyiky, stojí ve znamení symbolistickfch
a dekadentních ohlasri a vztahu k lyfice A. Sovy; Suchého básnickou tvorbu
od počátku charakterizuje osobirá touha po vyslovení Životního kladu a ten-
dence k básnické epice (Doě pct:ídky oeršetl, |905).

Roku 1903 debutoval SuchÝ iako dramatik na Národním divaďe aktov.
kou Nezabiješ a od té doby se drama stalo hlavní oblastÍ íeho uměleckÝch
snah. Suchého práce, tematicky soustieděné k morálnim a citovjm kÍizí'n
člověka soudobé měšťácké společnosti, nenďézaly v letech svého vzniku
dostatečrrjz ohlas u divadel i kritiky a po r. 1918 autor dramatické činrrosti
zanechal. Jeho dramata však v ňadě svj'ch rysťr pŤerťrstala konvenční dobo-
vou podobu Žánru psychologicko-morďistické činohry: do popiedí dnes
vystupuje napi. usilovná snaha vyjádŤit životní klad v neschematickém typu
sebevědomého, wočivého a citově prostého člověka. Umělecky neivÍrazněji
zaptrsobily ze Suchého dramatického díla dvě hry o vnitŤním ripadku indi-
vidualistického'hrdiny: ptvní z nich, drama ve verších Dat:id (l9||),
podává formou biblického podobenství obraz ztroskotání vtrdčí osobnosti
pťrsobením nietzschovské piedstavy o silném jedinci, jemuž ie vše dovoleno.
Hta Hrstka z;ěrn ch, 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 vnitčního rozkladu inď-
vidualistického hrdi.y, zuácejicího vědomí mlavní odpovědnosti k lidu.
Hra motivicky navazuje na situaci kolem politického procesu s omladinou
v 90. letech: iejím hrdinou ie českf politik odsouzenj' k doŽivotnímu žaláfi'
kterj'se po amnestii wací k práci a pro kariéru aazuje své radikální názory.
Na jevišti se Hrstka věrnfch objevila až v rinoror.ich dnech 1948. PŤi své
premiéče v Realistickém'divadle v Praze zaprisobila tato čtyŤicet let stará
hra jako živě aktuální odsouzení politického oportunismu a oslava věrnosti
zájmťtm lidu.

Po veršovaném dramatu s dějem čerpan m z revoluční historie roku 1848
Čerz;tinky sl'lobody (1918) se Suchf odmlčel. Nepočítaje dva konvenčrrí
romány, které vydal za prvn| republiky, vrátil se do literatury až po druhé
světové válce: vedle Hrstky věrnj'ch na sebe upozornil zejména sbírkou
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Bajby G959' psanou po Mnichovu' z.a vá|ky a v prvních letech po ní.
Kniha oživuie v nové české poezii tento klasickf tvar verši naplněnfmi
zralou životnÍ moudrostÍ pevného lidského charakteru.

Jiíí Sumín
/L863-1936/

Novetistka a romanciérka píšící začátkem našcho 3to|étí
rea|istickou pr6zu z prostÍedí moravského venkova, zvfrazněnou
natura|istickfm |íčením lidské bídYoa mravního I hmotného rtpadku.

Vlastním iménem Amálie Vrbová. Naroďla se 9. 10. 1863 v Uhňičicích
u Koietína a své mláď prožila ve Cwčkově u Tovačova, kde byl ieií otec
mlyaáŤen. Z1sh,a|a ien skrovné školaí vzděláď: navštěvovďa obecno. u školu
v Lobodicích a Tovačově a pozděii nějalcf čas pobylav klášterním penzioná-
tě ve Frfdlantě nad ostÍavicí. Sama se však pilně věnovala stuďu jazykťr
(zvláště něměiny a francouzštiny) a ďevědomou četbou a usilovnjrn sebe-
vzděláním nabyla značného literárního rozbledu. Po ztroskotáď manžg|gtv|
roďčÍr odešla s matkou do P:ferova, kde se usadila natrvalo. ŽiIa samotái-
sk;fm ávote*r' plně oddána své literární ' worbě' a zerriela v Pňerově
u. 11. 1936.

Amálie Vrbová' iež pševza|a mužskf pseudonym z Kraszewského romá-
nu PodivÍni, se začátkem své literární worby pokoušela o verše (publikovala
je v ZoIe pod pseudonymem Fina Svitavská) a dramatickou tvorbu. Talent
autorčin se však plně rozvinul ď tehdy, když se obrátila k novelistice. Črty
psané pro Národní listy a Nivu vzbuďly zájem kritiky - vyslovil se k nim
pochvalně i Svatopluk Čech - a udďy tak směr ceté další Sumínově
tvorbě.

Pnmí tŤi knižně vydané novely (Z doby našich ilěihi, |895; Zapadlll kraj'
L898i Věště, 1898) už pocMzejí z peta zta|é spisovatelky a pňer|znamená-
vaií základní polohu celého jejího díla. Autorka se v nich pevně držela své
Životní zkušenosti a vzpomÍnek z dětsM, a proto jsou její práce těsně spiaty
s prostŤeďm hanáckého venkova. Není v nich však místa pro folklÓrní
mďebnost ani lyrickou kresbu piírodních scenéÍií' jak bychom ie našli ve
velké části moravské pt6zy té doby. Sumin naopak s bezoblednou obie*Gi-
vitou analyzuie dobu, kdy upadaiÍ staré.šlechtické rody' kdy peníze pÍivá-
dějí na scénu nové panstvo' ale zároveů se stávaiÍ i pňíčinou novÍch dramat
společenskj'ch i rodinnfch: celé ástupy zťrstávají v bídě hmotné i duchov-
nl, v níž je často udržuje nábožensM. Nejčastěii se děje odvÍiejÍ v kon.
fliktních situacích a jejich drastické a pčízračné scény jsou unocmvenv
hutnou kresbou pňírodních jevÍr, zvláště zimních mrazivfch nocÍ, vichiic,

boďÍ a živelďch pohiom. Život autorčinfch postav ie poznapetrán
nepťínivÍn osuden i nepiátelstvím okoll a často do něbo zasahuií i tenné
nadpčirozené sfly.

První novela z dobt twšich děil.ů ie pŤÍběfien o sebewabu oběšenci' iehož
mrwolu nemŮže obecní pohodnÝ pohibít' protoŽe seďáci hlídají svá pole
v pověie, že ptrda' do ďŽ ie uložen sebeuah' bude postižena neštěstím.
Temná zimnÍ noc, v ďž pohodnf vleče tělo oběšencovo z místa na místo,
dodává pÍíběhu rámec pŤízra&ré tiděsnosti. Druhá novela Zapad$ kraj
vypráví o ripadku šlechtického panství' které degenerovanf potomek rodu
nenÍ schopen udržet, zadlužuie ie' aby nakonec pŤipaďo ádovskému
podnikateli. TÍetí z prací - Věště - ie obrazerr osudu nemilované dcerky
zámožné statkáÍky, která se provdďa za mnohem mladšíbo muže' jehoŽ si
však neudržela. Manželství se rozpadá a ,,věště.. - což ie totéž iako podw-
žené dítě, za něž je dcelka pokládána - je dáno do Háštera, kde chčadne
steskem po domově i nepčátelstvím okolÍ a nakonec umfuá.

Asi uprostŤed své tv{rrčí činnosti vydává spisovatelka dva romány' které
isou wcholem ieií tvorby. V r. 1904 vycházeií Zrddné proudy (pťrvodně
otištěny v t. lŇ2 v Květech s názvem PŤeludy a tento titut byl použit i pňi
dalším knižním vydání v l L942) a r. 1908 Spdso. oba se dotfkají hmotného
i duchormího života moravského venkova v době' kdy ještě pietrvávají
traď&Í staré formy společenskfch poměrťr' zvykťr a pověr, ale kdy iiž
nová doba je zároveů uvádí v Pohyb' pÍeskupuie jeiich hierarchii a pňináší
nové tragédie. Centrern déie Zr&nlchprou&)l ie bohatÝ mljn -toto prostňe-
dí zna|a autorka dokonale ze svého dětsM - a postava mladého m\máie
Šichara, ielž ptožívá ve svém mládí milostné drama a nakonec po nedobro-
volném sůatku musí tvrdě boiovat o udrŽení zadluženého maietku. Na
množsM postav autorka prokázala umění pevné psychologické kresby.
Ve druhém románě S2dsa spisovatelka ostňe zaritoěila na bigotnost mo.
ravského venkova, když si zatéma ďla zvolila vzrťrst, rozkvět a pád poumí-
ho mista, u jehož zrodu se nedobrovolně ocitla chudá dívka, jeŽ ie pŤinucena
hrát roli světice; nakonec je však pronásledována a ubita k smrti.

I když mužskf pseudonym spisovatelky dosvědčuje' že nechtěla bj.t
vysloveně ,,ženskou.. autorkou, ie v ieiím díle fadalknih, v nichž analyzuie
sobě pÍíbuzné ženské osudy. S piíznačnÝm titulem V samotdch duší
(1903) vyšly &yii povídky o nešéastn!'ch ženách a v novele Sownraky'
obsažené v knize Dvě notlely (1906)' stylizovala v postavě hraběnky Sabiny
svou vlastní deziluzi i.celkovj' životní postoj. V povídkovfch knihách
Podle cest (1909) a Když alny opadly (L9|0) se pohybují často tragické ženské
postavy z nejubožeiších společenslc!'ch vrstev.

Spisovatelčino dílo se zawšilo zároveř s koncem první světové války
knihami povídek Zdpas s anilělnt a jiné prÓ4l (1917) a Děti sownraku
(l9l8)' kde se několikrát wátila k vzpomínkám z dětství, avšak v nichž je
patrné pozvolné vysycháď pramene jeií tvťrrčí invence. Posmrtně vydanf
soubor &yi povídek s titulem Poodky skoro neuoěÍitelné (l93?) měl vlastně




