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I vůrčíosobnost Fráni Šrámkamá několik rysů'ježjsou píiznačné
i pro celou literární generaci z počátku
sto|etí.Jednímz nich je intenzivnílyrické cítěnía smyslovévnímání,jež podstatněi osobitě přispělo k českému literárnímuimpresionismu. Tento lyrismus, schopný vytvořit zvláštníemocionální atmosférui těmi nejprostšímijazykovými prostředky,projevil se jak v Šrámkověpoezii, tak i v jeho tvorbě prozaickéa dramatické. Dalšímgeneračnímrysem je vita|ismus,příklon k Životu, k jeho Žive|népřirozenosti, glorifikace mládí,

odvrat od pomyslných hodnot k pozemským a od literární vyumě|kovanosti k bezprostřednostia prostotě.
Generačníbyla i Šrámkovaúčastv revolučnímhnutí,a zejménajeho antimilitarismus.Generačnírysy má
i Šrámkovavzpoura proti panujícímmorálnímkonvencím,zejménatěm, kterédeformovaly přirozenémilostné
vzÍahymezi muŽem a Ženou.osobité rysy měla Šrámkovacesta za plným Životem individua, od anarchistickéhobuřičstvíažk pokornélásce k nejprostším
darůmživotaa k melancholickémusmířeníse stínemsmutku,
který věrně provázi lásku i Život č|ověka.

MLADÁ

LÉTA

Snadnévzrušenísmyslů a citu zintenzivnilo proces dospívánímladéhoFrantiška Šrámka.Jeho citové,
smyslovéi rozumovéprocitnutíse spojilo se sceneriíměsta na Otavě, Písku, kde Šrámekaž do roku 1894,
tedy do sexty, studoval nagymnáziu.záŽitek mládí byl spojen s tímto městem tím si|něji, že tam Šrámek
zůstal sám, když se jeho rodiče vrátili zpět do Zbiroha, kam je už předtím ze Sobotky' rodného města
Šrámkova(narozen 19' |edna l877), zavedlo služebnípřeloŽeníotce - berníhoúředníka.Maturitu skládal
Šrámekroku 1896 v dalšímotcově působišti,v Roudnici, kterou pak vystřídalyČeskéBudějovice. První verše
psal Šrámekza píseckýchstudií;ujejich kolébky byla poezie JaroslavaVrchlického. Rukopisnésbírky,které
autor zničil a z nichŽ se uchovala jen jedna, vydaná dlouho po smrti básníkově s názvem Rozbolestněný
bolisticko-dekadentní poezie.
ž e n a m i ( 1 9 6 4 ) ' b y l y v š a k s i l n ě p o z n a m e n á n y s o u d o b ý m k o n t esxytm
em
Jednak splíndospívajícíhojinocha,
vyrustajícízrozčarováníživotema z bolestných vnitřních zranění'si dost
samozřejmě nalézalobdobu v dekadentníchnáladách, jak je v literatuře tehdy vyjadřovala Moderní revue,
jednak slovní výraz' který dekadencevypěstovalado exotickénápadnosti,upoutával začátečníka
právě svou
zvláštností.ovšem jen dočasně.Vývoj jeho myšlenía cítěníi jeho tvorby šel směrem k civilní tváři Života.
Sám Šrámekcharakterizova|dost přesně tuto fázi svého ranéhotvůrčíhovývoje: ,,Dekadentnímobdobím
prošeljsem beze škody,spíšes užitkem;básnickéslovo bylo tehdy ještěbohatěji kuto a broušeno,což leŽe|o
zcela ve směru mé cesty. Ale bylo to všechno příliš málo z téÍozemé'zády k ni a v útěku od ní' a to již
nebyl směr mé cesty. Smyslům chtělo se lačněk zemi, ke skutečnosti,k sráŽkám s ní, ke kořistem z její
plnosti; a bylo mi tedy tu cestu vykonati' Tak vznikly méprvní básně a povídky.....
V |étech190l-t903 otiskl Šrámekněkolik básnía statív českobudějovickém
tisku, ve stráži |idu, ale své
jméno kryl pseudonymem nebo šiframi.V té době studoval práva na pražskéuniverzitě a měl uŽ za sebou
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první svou zkušenosts vojnou. V roce 1899 nastoupil vojenskou službua dostal se do Freistadtu v Horních
Rakousích.Jak ukazují verše z českobudějovickéstráŽe lidu, byl už tehdy silně ovlivněn anarchistickými
myšlenkami a antimilitaristickými náladami, s nimiž se pak od prvni až do poslední sbírky stále znovu
vyrovnával.

Tt
o vojáčcích...
ale po interpela
jako písně.Tak
Velké popularit

Důvěrněse Šrámekseznámil s ruskou literaturou.Jeho článekz roku 1901 ve StráŽi lidu o Dostoievského
románu Z|očln a trest dok|ádá společenskouinterpretacitypu Raskolnikova.
Na literární veřejnost vystoupil pod svým jménem v Novém kultu. V 5. sešituz 15. května 190l by|a

LITERAR}

otištěnabáse(t Kralovrah akrátkápróza lronické vyprdvění o někom, kdo umíral. Už tento debut naznačuje,
jak silnou složkouinspiracezačínajícího
básníkabyl buřičský anarchistický postoj k vládnoucímu
společenskému
řádu. To ovšemnebylo ve shodě s vysokoškolskýmprávnickým studiem.Šrámektento rozpor
vyřešil' když v srpnu 1903 zanechal - bez otcova vědomí a proti jeho vůli - studií a věnoval se jen

Šrámkovalit
po Životě a takt
hnutí dávaly tot

literatuře.Tehdy žil Šrámekv přátelskémkruhu soustředěném
kolem Neumanna a bydlel vjeho olšanskévile.
Jako anarchistický publicista a básník si mohl zajistit jen velmi nuznou existenci. ,,Nemámjediného stébla,
jehož bych se zachytil, je mi opravdu velmi zle!..- pišeroku 1904 V. Hladíkovi apróza Mistr v hladovění,
otištěnáv Právu lidu z 9. dubna l905, ukazuje, ževedle Hamsunova románu Hlad byljejí inspiracíautentický
zéúitek'Šrámekse uchytil v Žurnalistice,spolupracoval s Novým kultem a stal se nejprve spoluredaktorem
(spolu s Michaelem Káchou), pak i vedoucímredaktoremanarchistickéhočasopisuPrdce (1905_1906)' Dále
přispíval do omladiny, Nové omladiny, Šibeniček,
obzorů, Rudých květů' Krameria ad'
Publicista Šrámeknikdy v sobě nezapřel básníka.Jeho stati k politickým událostem nebo jeho úvahy se
širokouaktuálnítematikou(mládež'láska, kultura,antiklerika|ismus,antimiIitarismus)majíznaky uměleckého
projevu. Své citovézaujetívyjadřuje nervním,živým stylem. v němžnejsou vzácnémetaforanebo přirovnání
pro tento styl jsou články v Práci o revolučnísituaci v Rusku v roce l905:
a sarkastickývýsměch. Příznačné
,,Mají na Rusi jednoho velkého teroristu. Samoděržavímá v něm největšíhosvého nepřítele.Od ostatních
teroristůlišíse mnoha vlastnostmi,hlavně však tím' že nosí korunu. Říká se mu car, neníto našívinou, my
mu častoříkáme jinak... (Práce z 26. června1907' pod pseudonymemJoe Salm.)
Ve svých statícho anarchismuŠrámekzdůrazňova|pozitivníhumanistickýcíl hnutí,cíl svobodnéhoživota,
který by byl v souladu s přirozenostíčlověkaa nepodléhalfalešnýmpředsudkůmani moci peněz. Láska mu
bylajedním z projevůlidské přirozenosti. Ve statiBudu hovořit o lrÍsceŠrámekproklamuje,Že ,,žádnýzákon
ani božský,ani lidský' žádná společenskálež ani předsudek..nesmístát v cestě poh|avnítouze, ale zfuoveřl
vyslovil názor,Že trvalý vztah mužea ženy musí býtza|oŽen na hlubšímlidském vztahu. Šrámeksám nalezl
takovéhodruha pro celou svou Životnípouťv Miloslavě Hrd|ičkové,
samostatné
vzdělanéženě,která politicky
pracovala v Syndikátu Žensképracujícíinteligence.Jí byla věnována báseň Našesvatební,otištěnáv červenci
l905 v Práci' Anarchismus byl pro Šrámkataképrogramem,,novékultury..'v níŽse měl nově formovat vztah
umění a lidu' (Viz přednášku Umění a lid v omladině z 10' března l905.)
Nejvícese anarchistaŠrámekexponovalv antimilitaristické propagandě. V 5. čísleprvníhoročníku Práce psal v článku Proti militarismu: ,,Nuže,vlády jsou dneskaještědosti silné,aby si dovedly ubrániti
právo rekrutovati vojáky; nuže mějtežsi je| Ale hleďme, aby dostávaly do rukou materiál co nejméněpříhodný
najejich drezuru pos|ušnýchpsíků'kteří aportujía trhajína komando, a aby vždy více a více vnikaly v armádu
prvky' jež by přinesly krásnou úroduv den velké všeobecnéstávky a revoluce...Při všestudentskýchslavnostech
na výstavišti v červnu l905, v jejichŽ předvečerbyla v Uránii uvedena (spolu s Mahenovou aktovkou Juanův
konec) divadelní prvotina Šrámkova,jednoaktová hra Čeruen,se dostal spolu s Michaelem Káchou do konfliktu
s policií. Brzy nato pňšlo povolání na vojenskémanévry.odpověděl v Práci jednak veršiPíšoumi psaní vojanští
pdni... a jednak prohlášením,kterékončilo protestems výzvou: ,,Pryčs militarismem!..
Tuto odvahu splatil rezervista Šrámekčtyřnedělnímgarnizonnímvězením,když byl v srpnu l905 eskortován z Klatov do ČeskýchBudějovic. Po návratu znovu odpověděl útočně,
nejprve článkemv Práci, pak ,,verši
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o vojáčcích...Tak vznikla sbirka Modrý a rudý, vydaná Novou Omladinou. Byla sice cenzurou zkonfiskována,
ale po interpelaci z | . května l 906 se její vydání prosadilo.Tyto veršese rych|e rozšířily,některéi zlidověly
jako písně.Tak například ŠrámkovaVelkó stóvka žila dál pod náZvem Milion pažía s upraveným refrénem.
Velké popularity dosáhla Hornickti, zpivaná na nápěv ruské Dubinušky'

LITERÁRNÍ rvoRne

v DoBĚ ANARCHISTICKÉ REVoLTY

ŠrámkovaIiterárnítvorba v těchto mIadýchletech byla Živena předevšímspontánním,prudkým dychtěním
po životě a takéalarmujícímpoznáním životníbídy a tragickéhosmutku. Ale anarchistickéideje a účastna
hnutídáva|y tomuto subjektivnímuproudu tvůrčienergie společenský,častopřímo politický aspekt a smysl.
Tvorba mladého Šrámkajde rovnoměrně směrem lyrickým i epickým, ale třebažeproud lyriky se od proudu
prózy lišíspecifickými znaky svéholiterárníhodruhu,jsou tu zbořeny přísnéžánrovéhranice; společnýzdroj
životníhopoznání, silnéhocitovéhozaujetíi výrazovéexpresivity oba proudy sjednocuje.A tak se v poezii
objevují motivy, kterétvoří jádro některých povídek nebo i románových kapitol, a naopak v povídkách se
silně uplatňuje lyrismus a nejednou i autorovo sebevyjádření.
od samých začátkůbásnickétvorby, vlastně uŽ od rukopisných sbírek,zní v Šrámkověpoezii tón milostné
touhy i strasti' Je spíšbolestí než štěstíma do jeho tělesného,smys|ovéhoneklidu se promítá neklid
názorovéhodospívánía prvního setkánís rozpornostísvěta.
Ale právě v tétožánrovépoloze Iyrických subjektivních zpovědí sbírkyRozbolestněnýženami
je tím patrnější,kolik si začinajici básník vypůjčovalz tehdejšíchmódních výrazových prostředků poetických'
ze symbolistickéhoa dekadentníhostylu. osobitějšía vzhledem k historickésituaci na přelomu stoletínovější
je ta sloŽka díla, která je podněcována buřičským postojem Šrámkovýmke světu a která má objektivnější
poslání.Tato složkaje sledovatelnáv anarchistickémtisku, procházi knižnílyrickou prvotinou
společenské
Života bído, přec tě móm ród (l905) a nejintenzivněji se uplatňuje v druhé lyrické knize ŠrámkovéModrý
a rudý (1906).
Šrámek vycházi ze subjektivníhocitového prožitku světa, chce vyslovit svou |ásku a nenávist, častěji
ovšem nenávist. Převládá hněv. marnÝ vztek.
že nasadit nemůžemtomuhle světu
na střechy kohouty' v svědomí šakaly ...
Afekt ajeho expresivní výrazzakrývá určitéobrysy poznávanéhosvěta. Vyjadřuje se neurčitými,ale citově
velmi sugestivnímisymboly. Někdy jsou to symboly celkem konvenční:''rudý květ..' ,,kohoutna střeše..,,,zlá
žízeň...Sem patří symbolický motiv psa, nejčastějise opakující.Jeho obměna (pes věrný' ubohý, upoutaný'
ale taképes, který se s řetězu utrhne, vzteklý, kousající,zabijejici) ukazuje symbolickou mnohovýznamnost.
Ale všechny tyto symbolické obrazy a motivy jsou prodchnuty rebelantským vzdorem a mají p|atnost
sebevědomýchvýhrůŽek(napříkladPsí chordl). Do poezie tudy vchází pohled a pocit lůzy, která se chystá
k aktu pomsty a krutéodplaty. Slova nesou známky tohoto p|ebejstvíi jeho prudkéhoafektu. I tam, kde se
poprvéprojeví později tak příznačnáhluboká něha básníkova'jeho lidský soucit, děje se to na pozadíkruté
sociální bídy' Slavný pÍibéhAda, Minka, Marta byl básníkovou fantazií přečtenz nápisu na stěně policejního
vězení'
Patos tétopoezieje rouhačský.Básníkovo slovo, zbavenévšíliterátskéodvozenosti a ušlechtilépoetičnosti,
nese na sobě častošpínuulice' rouhá se morá|ce vládnoucíhosvěta, vysmívá se autoritám,vyhrožuje.Obnovuje se žánr veršované politické satiry. Má havlíčkovskou
lidovost projevu,která se nebojípoužít

I4l

--__--

ke komickému účinkuvulgarismu, jestliŽe svým kontrastem srážíz vysokého podstavce mocnou autoritu
a domnělou vznešenost.Zná havlíčkovskouironii, která neníméněútočnáa účinná'když mluví ústy lidové
naivity' Satira Šrámkovadovede použíti rafinovanéhoparodickéhopostupu.
Třebaže jeho osobní případ vytvořil základní pevnou' konkrétnía epickou osnovu knihy Mod1í a rudý
a řada básní má přímo historicky dokumentámí znaky (PÍšoumi psaní, Tři vojólq, tři bodólq, V garnizonním
vězení,PřišeI mne pan lajtnant navštívit),obsahuje celek sbírky verše odlišnéhotvůrčíhopostupu a různého
Stupně uměleckého zobecnění. Básně' kterévyjadřují bezprostředně autorův autentický z^Žitek' ponechávají
stylu a výrazu raz básnické zpovědi. V úvodníbásni Píšoumi psaní sám sebe představujejako básníka
anarchistua nemusíse přitom nijak stylizovat do symbolické podoby:
Pomašíruju,
Zpívatsi budu:
modrý rezervista,
rudý anarchista,
v modrédálce rudý květ,
oh' rudý květ...!
Ale v jiném typu básní pÍecházi osobní vyznačeníindividuálniho záŽitku v obecnějšísymbol obyčejného
vojáčkačeskéholidového typu v rakouskéuniformě. Jeho představami,jeho jazykem básník mluví' Dívá se
jeho plebejským pohledem zdola, který na některých místechpředznamenáváuž docela zřetelně švejkovský
ryp (My to vždyclq vyhróvali, Vštěp si každýdo palice, Že móm dobt"j žaludek).Tento přechod ovšem není
nijak ostrý a nápadný. Básník se totiž stal jedním z těchto ''vojáčků..'nemusel se stylizovat do oné lidové
podoby. A tak například báseň Zas mne držíškolem krku, vojno moje miló..., důvěrnái humorná písňová
zpověď, rozehrává spontánně v lidovém duchu dvojsmyslný význam motivu vojákova,,spaní..s tomistrou,
aby s naivní tváří mohla vyslovit v poslednímverši- v pointě básně a vlastně celésbírky- zradu vojenské
přísahy' čili velezrádnou výhrůžku:
tornistřičkoznejmilejši'
co už s tebou hochů spalo,
přísaha|o,přísahalo
. ale žádný fa|ešnější.
V několika číslechsbírky přeběhne tato satirická stylizace antimilitaristickéholidového smýšlenía jeho
ironického výrazu do groteskní komiky (Vštěpsi každýdo palice, s podtitulem Pan lajtnant držíškolu)'která
- ještěpřed Haškem- provádí velkorysézesměšněnírakouskéarmády,jejích oficírůa feldvéb|ů.
Ještěpřed
Švejkem pracuje také Šrámek nejednou s komickým účinkemparodicky naivně proh|ašovanéloajality
,,dobrýchvojáků...Ironický výsměch vyuŽivá přitom i naturalistickýchdetai|ůajazykových vulgarismů.Jen
báseřtRaport se vymyká z improvizované'reá|nýmosobnímprožitkeminspirovanéa lidově intonovanésatiry,
která převládá ve sbírceModrý a rudý. Realizuje základnítvárný princip: vyjadřuje pohled a pocit obyčejného'
prostéhovojáka. Také situace příběhuje ve slohu sbírky:vojáčekposlušně,,melduje..svému
hejtmanovi.Jeho
,,naivní..pohled' kterým vykládá svůj živý sen. má v sobě utajen jiný' obecnějši význam a vojáčkovo
vyjádření,žečlověk rádjde na smrt, kdyžjeho pán chce, zazníironicky. Báseňje všakosobitá svým viížným,
tragickým laděním.Právě i ty významy,ježjsou navozeny ironickým vyzněním naivního postoje (vojenské
hlášení)a projevu (žádost, aby pan hejtman šetřil koně, ne lidi)' jsou tragicky vážné,alarmující,jsou
protestem,žalobou.Jejich naléhavosta působivostmá svůj zdroj v důslednémrozvinutí grotesknísituace,
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kdyŽ se lidský osud zrcad|i y očíchumírajícíhozvířete a když je exponován kontrast soucitného vztahu
člověkake zviÍetia necitelnéhovztahu člověkak člověku'Důvěrnělidský tón' který se pak stal nejvlastnějším
znakem Šrámkovy |yriky, zazné|tu ve spojení s vážnou společenskou problematikou.
První lyrická sbírka Šrámkoya Života bído, přec rě mtim rdd...! dává svým celkem (a naznačuje uŽ
protimluvemsvéhotitulu) obraz básníkovaniternéhonapětí mezi kladným a záporným pólem Života. Trvalá oscilace mezi životnímipocity deprese,deziluze a mezi touhou prudce.aodvážněžíta milovat
vytváří osnovu knihy. Kontrast kladných a záporných hodnot života byl předtím nejednou vyjádřen
symbolicky: ,'Po rudémžiznimačernépiju...,,(Vóšnivéimpromptu). Nyní tato symbolika nabývá konkrétnější'
příběhovépodoby. Lyrický subjekt má častopodobu mladéhoztroskotance, spojuje se s motivem bludné cesty
(Cestou), dobrovolného rozloučení s životern (Předvečer konce, Předtucha melanchoLickó). Ale zároveřt
přehlušujepocit mi1ostnýcha životníchztroskotáníironicky flegmatickou glosou' někdy ažtrochu divadelním
gestem bohéma, který nedbá běžných názorů, který pohrdá ideálem spořádaného života uznávaných
společenskýchnorem' Mladý Šrámekobjektivova|tento buřičský,vzdorný postoj ke světu v několik příběhů
nebo portrétových zkratek a na nich provokativně akcentoval svůj výsměch vládnoucí morá|ce (Příběh'
Curriculwn vitae, Epizoda). objeví se tu motiv opovrhovanélůzy v symbolickém vyjádření její mstivé revolty
(Narodil se). A|e píiznačnýpro tuto poezii, a to i pro její epické prvky a společenskémotivy, je silný
subjektivnípřízvuk a z něho plynoucíexpresivnost,někdy ažnervozita s|ovníhovýranl' Třebažepřevládající
téma intimních citových dramat vede k jisté uzavřenosti básnického prostoru, k jistému ztlumení jeho
akustiky' k formě písně, kterou si z,pivá nebo hvízdá její autor jakoby sám pro sebe, v celku sbírky zní
provokativně tón urážlivéhovýsrněchu.Nejen pro Šrámkasamotného,ale do značnémíry pro geneÍacije pak
příznačné,Že hlas provokativní negace nepřekryje hlas lásky k životu, která se ozývá i z básníkových
rouhačskýchslov a gest. Jednou se ozve v radostnémtónu - když nalézáslova pro přirozený milostný vztah
mužea Ženy (Svatba).Tady je předznamenánami|ostná lyrika Splavu'
Sláva ži.
Současněs lyrikou ztvárňuje mladésmutky a bolestná poznáníbídy životai Šrámkova próza.
(1903)
muŽ
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vyřadili
a v krátkémdialogu hořce bilancují osudy těch' kteří se svým způsobem
nosti. Jejich prostřednictvímautor vyslovil své myšlenky,úvahy o osamoceníčlověka,o jeho marnésnaze
zharmonizovat svůj vztah ke světu' Není to kresba bosáckých typů'jak ji známe z Gorkého, ač se nám tu
samovolně připomenou. Je to spíšvýrazniterných stavůa názorových postojů,častos expresivním zdůrazněním mimiky postav' (,,očijí plavaly v nějakémstudenémohni, koutky ústbyly tence napjaty bolestným smíchem'..)Druhá próza Ejhle člověk...!(l904) znovu uvádí motiv deziluze, ale rozvádíjej uŽ v epickou stavbu
tří fází lidskéhoživota.Tyto tři životnísituacejsou zároveň tři ve|ká tématam|adétvorby Šrámkovy:krutá
deziluze dítěte při odhalení rodinných a erotických vztahů, ztroskotání lásky vlivem životní bídy a konečně
smrt ve válečnévřavě. Tyto motivy se v různýchepických variantách a v různých odstínechlyrizovaného
slohu vracejí i v dalšíchpovídkových knihách Sedmibolestní(1905)' Katnen{ srdce a oblaka (19o6). A k nim
se uŽ tehdy přiřazuje témavystřízlivěníz mladých snůa z bouřliváctví.Tragickérozpory životajsou pojímány
přílišosobně, přílišcitově, a yic neŽ objektivnírealita psychických dějů a lidských vztahůnebo sociálních
konfliktůtu platíbásníkovapředstava'S vášnivýmzaujetímji autor promítádo konfliktních situací,do dialogů, nejednou i bez ohledu na reálnou pravděpodobnost. Zvláště pÍózy z knlhy Patrouilly (1909) maji Íáz
improvizacíbez rozvinutějšísyŽetovéskladby.Tehdejšíkritika vytýkala Šrámkovinásilnost i strojenostvýrazu
a stylu, ale vycítila také společenský záměr sociálně kritický.
Tyto první prózy, sebrané v knižní soubory (Slóva života, 1919, Sedmibolestní, 1922, definitivně pak
ale
a imprese,
s názvem Prvníchjedenadvacet,1928), přinesly do česképrózy silnou dávku lyrismu
- zvláštěv kresbě konfliktních situací.Vladislav Vančura
i některéstytisticképrvky expresionistické
ocenil význam těchto próz pro sebe a svou generaci:,,Tyto knížkyjsou našízkušeností'jsmejim poplatni či
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nejlépe,tyto knížky nám patří. Z nich jsme se učili nástupůmfabulačním,větnémurytmu, tvárné čistotě,
obrazům,střídánívětnédélky a nikoliv naposled odvaze, s nížautor říká ano a ne...

životních a o jeji
Šrámekhlavnípo

První dramatický pokus FrániŠrámkapředstavujejednoaktovkaČerven,kterábylahránavrevo|učně
vznicené atmosféřeroku 1905 v předvečerstudentských slavností.Prudké pudovéhnutí, podvědomá erotická
touhaje osudovou silou' která vede mladéhoč|ověka.Yznicená smyslovost vytváří v souhře s přírodní atmo.
sférou vzrušenénapětí,jež autor promítá do jazyka i mimiky dramatických postav' Ani drama se nevymyká
svými žánrovými vlastnostmi z procesu |yrizace a subjektivace, jež charakterizují Šrámkovu tvorbu.
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ZRANÍK ŽIVoTNÍtuurrepu
Rozpad anarchistických snůa revolučníchnadějí a odchod basníkůvzrozkládajici se anarchistickéorganizace končíjednu etapu Šrámkovytvůrčí
cesty. Nové obdobízačínádalšímvyhraňovánímvlastnílidskéi umě1eckéindividuality a směřovánímk těm nejzákladnějším,
nejpřirozenějším
kladným hodnotám lidskéhoživota.
Román Stříbrný vítr (7970) je první syntézou nabytých zkušenostílidských i uměleckých. Uzavirá etapl
mladéhobuřičství,vyrovnává se s ní už z jistého zmoudřeléhoodstupu, ale uchovává její lidské hodnoty.
V mládí' v jeho rozdychtěné touze po volnosti, po plném vyŽití Života a jeho darů,natézánejčistšía nejkrásnějšíhodnotu života a člověka.Tato víra prožívanáv silnémbásnickémvzrušenía vyjádřená s jedinečným
lyrismem vytvořila základni rys Šrámkovy básnické osobnosti, který se nejzřetelněji projevil v tomto období,
a]e nezmizel úplně ani v pozdějšíchfázích jeho života a díla.
jestliže
smysl stříbrnéhovětru jako autorovasebevyjádřeníi jako generačního
portrétuse stanezřetelnější,
známe, co předcházelo jeho genezi, nebo přesněji, co se na ní podílelo.V časopiseOmladina, ',orgánu anar.
chistických socialistů.., zača|vycházet v roce 1906 román Fráni ŠrámkaBuřiči. KdyŽ byl časopis uŽ po čtyřech číslechtohoto čtvrtéhoročníkuzastaven, vycháze,|román na pokračovánív náhradním časopise Nová
omladina jako příloha, ale dospěl jen do 64 stran.Zůstalnedokončenýmtorzem' Šrámekpo novém zatčení
(byl spolu s Michaelem Káchou obviněn z toho, že uveřejnil v časopisebáseň Jana opolského Ferencz
Kossuth a Kropotkinův článekPařížskákomuna) vystoupil z redakce.Souvislost Buřičůse Stříbrnýmvětrem
je zÍejmá. Celé kapitoly byly z románového torza přeneseny do Stříbrnéhovětru. (Některé byly již předtím
publikovány v časopisechjakosamostatnépovídky, zejménakapitoly z hrdinova dětství')Hrdina v Buřičích
má jméno Jan Malvín, v stříbrnémvětru Jan Ratkin. Hlavní rozdílje v tom, že hrdina Buřičůje už ve věku,
v jakém byl tehdy autor, že už je rovněž spisovatel a anarchista,že jeho vzpoura proti společenskélŽi
a pokrytecké morálceje spojena s bojem o spo|ečenskýpokrok. Románové torzo dáyá nahlédnouti do pro
blematiky anarchismu,jak ji prožívalŠrámek,a uvádí bezprostředněmotivy anarchistickéhoboje (převzatá
próza Před bouřr) a antimilitaristické propagandy (Vzpomínka,uveřejněná původněv Kalendáři revolucionářů
na rok 1904, pak jako povídka s titulem Strhali jí květy a ulómali halůzlq).
l
I

t
h
p

Nelze však říci, že stříbrný vítr přejal koncepčnízákladnu Buřičů.Román Buřiči zřejmě tíhl k tomu, aby
se stal románem anarchistickégeneracev jejím zralémrozletu.Stříbrnývítrje románem 1idského dospívání, přerodujinochavmuže.Jehoproblematikajeobecně|idská,prožívanávšakindividuálně.Společenské
aspekty jsou sice zÍejméa v některých projevech mladé vzpoury Ratkinovy proti škole, rodině a oficiální
morálce nesou zřetelné rysy anarchistických teorií i širšíchrevolučníchtendencídoby - avšak ve stříbfném
větru Šrámek plně soustředil pozornost na proces, v němž se teprve rodí |idská individualita, člověk jedinec, a teprve se začínají
utvařetjeho smyslové,citovéa rozumovévztahy ke světu.Toto vymezenítématu
nesporněnaznačuje,jak se Šrámekdo roku 1910' kdy vycházi stříbrný vítr,už vzdálil anarchistickémuhnutí,
jak zájem o dobové jevy společenskéustupoval zájmu o lidskou podstatu, o nalezení kladných hodnot
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životnich a o jejich obranu přede vším,co přirozený rust člověka omezuje a deformuje' A tak koncipuje
Šrámekh|avnípostavu JeníkaRatkina s jeho hledáním's jeho omyly a s jeho vzpourami jako prototyp mládí.
Román však neníjen jednoznačnouapoteózou tohoto mládí a jeho biologicky podmíněnéhoživotníhoelánu,
i když k jeho nejsilnějšímstrankám uměleckým patří sugestivnívylíčenílidskéhoi přírodníhojara, mladého
probuzeni smyslů'erotickétouhy i citovéhochaosu puberty' Šrámekneukazuje mládí jenjako štěstía krásu.
Naopak' velmi citlivě vnímá a odkrývá i bo|esti m|ádí,smutky mladédeziluze, tragiku života,tak jak se s ní
poprvé seznamuje dospívajícíjinoch' Nejsou to jen subjektivní citové exa|tace a deprese puberty, které
poznamenaly nápadnějšíexpresivnostívýrazu některá místa románu, ale také objektivní obraz toho, jak
bezcitný, krutý, nechápavýje svět k tomuto bezelstnému,lehko zranitelnémumládí. Jde tu zejménao to' jak
Ratkin bojuje o svůjčistýsen ajak se vŽdy znovu, přes všechnazklamání,vzpírá realitě, která ho obklopuje
a h|edího připoutat ke své špíně.Tento konflikt mládi, toužícíhopo svobodném,krásném a silném životě,
se světem dospělých' ošklivým a krutým, je takékompozičníosou románovéstavby, která je jinak volná'
skládá se vlastně z hotových a svým způsobemuzavřených povídkových celků, spojených více procesem
Ratkinova niternéhovývoje než kauzální vazbou dějovou. Stříbrný vítr až do konce udrŽuje víru v kladné
hodnoty života,důvěruv člověka,ve vlastnísíly, odhodláníhrát s životempoctivou hru, milovatjej, ale nevzdat se mu. Motiv ,,stříbrného
větru..je v něm dominantnímsymbolem. Ratkin se v závěru loučíjen s iluzemi, se svými omyly a pošetilostmi,jež ho oslabovaly. Ale odhodlaně jako zralý muž se dívá vstříc Životu.
V tom je román projevem kladnéhoa aktivníhoŽivotníhopostoje celégenerace.
Umělecký přínosStříbrného
větru byl v jeho hlubokésondě do niterného, smyslového a citového
dění v člověku, v citlivém přepisu pudových hnutía citových reakcído vnějšíchgest člověka.Dobově
příznačnýje zájem věnovaný v románu oblasti sexu i démonickéhře ženy v milostných vztazich. Stříbrný vítr
prohloubil psychologickou povahokresbu, omezil (byťne úplně)kresbu exaltovaných stavů,pÍecházi do přirozených poloh a do obyčejnéhoživota. Svět ve|koměstskémoderní civilizace i demoralizace probleskne sem
jen v krátkých epizodníchpřipomínkách.Naopak vstupujedo románovéhodějejako významný činitelpříroda
a v impresionistickýchobrazech se stává prumětnoulidskéhosubjektu'jeho smyslovéhoi psychickéhostavu.
Zásadnim historickým objevem pro moderní českouprózu bylo pak posunutízornéhoúhlu do subjektu hlavní
postavy' Umožňovaloproniknout do vnitřníhosvěta člověkaa formou monologickéhoprojevu a polopřímých
řečíjej vyjádřit. Umožňovalo podat obraz světa tak, jakjej vidí hrdina románu. Subjektivní prvky pronikají
i do popisu prostředí.Vyprávění je tedy silně zabarvenoemocionálnímŽivlem. Vypravěčzačínásplývat s po.
stavou' Lyrtzace epického vyprávění
se děje častýmuŽitímbásnickéhopojmenování,metafor,
personifikací, epitet. Některé reflexivní partie přecházejí přímo v jakousi báseň v próze, s výrazným
rytmickým členěním,s apostrofami,se vzrušenýmpatosem,(,,Žiyot, život! - jeho slávě se pokloňme, jeho
chválu zpívejme.Není dosud tady, a|e jeho ohně hoří za noci na vzdálených kopcích'....)
Už v stříbrnémvětru - a předtími v některých povídkách - se objevily motivy životníhoztroskotání,
démonickélásky, která zabíjí,marnosti a prázdnoty, jež dusí i mládí a vede k sebevraždě'Román Křižovatlq
(19l3) pak tyto negativníjevy epicky absolutizoval:jednou jako nevysvětlitelnouosudovost' která si volí za
svou oběťkrásnou dívku; podruhéjako Ženu, která hraje krutou hru s temnými vášněmi a přináší ÍozyÍat
a smrt; potřetíjako prokletíspojenés rodovým statkem.V Křižovatkáchje mnoho romantického,ale jakkoli

lětu' Toto vymezenítématu

je zlo tajemně démonizováno,přece jen má své sociální pozadi. UŽ sama ústřednípostava Vilíka Gabriela'
originální typ ,,zbytečného
člověka..v českéliteratuře,má kořeny svébezcílnostia zbytečnostiv tom, že se
svými studiemi vytrhl z venkovsképůdy,ale žesi nenašelvlastnícíl. Proto se vracík práci na rodnémstatku,
ale bez hlubšíhozájmu a vztahu k ní, a tak v prostředí,v němžodedávna vládlo sobectví,zůstaneosamocen,
vydán napospastemným iracionálnímpudovým silám a pocitůmmarnosti.Křižovatkyjsou ovšempředevším

láli| anarchistickémuhnutí,
na|ezeníkladných hodnot

analytická studie povahopisná' Mají ráz objektivníhoobrazu, i když Šrámekve třetí části užívávyprávění
v prvníosobě,přičemžvypravěčstojímimo děj' Proti Stříbrnémuvětruje stavbarománu pevnější'jednotnější'
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promyšleněrozvÍž'ena
do tří částís třemi zornými úhly' Romanticky fatálníkoncepce lidských osudůmá svůj
výraz v dramaticky vypjatých situacích,v expresionistickékresbě postav a v jejich exaltovanémdialogu.
Povídkovátvorba, obsahujícíknibyosika(1912)aKlavírahousle(1920),souborněvydanásnázvem
Bouřlq a duhy (1933), znovu opakuje některétypické motivy Šrámkovadíla, vratkost milostnéhovztahu,
neodolatelnoupřírodnísílu tásky, která se prosazuje proti společenské
konvenci aj' Postavy těchto povídek
se postupně stále více blížík pruměrnosti,místointe|ektuálůzde vystupujíobyčejnílidé, od patosu prvních
prózpiecházi Šrámekke klidnějšímpolohám, k objektivnějšímu
vypravěčskému
tónu; od tragiky k rezignovanémuklidu, někdy až k tragikomice. Nahořklá moudrost vyznivá střízlivě a smířlivě.

CHVÁLA

pak vedle expre
herce, který je a
lyrická atmosfé
náladu a smysl t
tání smyslnéváš
výšlehyoka,jen

^'

LÉTA A TĚt-{

Sptlry mládí byly uzavřeny smírnýmkoncem Stříbrnéhovětru. Rozpory a zk|amániživotatím Šrámeksice
neodsunul úplněstranou- v KřiŽovatkách je dokonce dovedl ažke katastrofickémukonci -, ale uŽ zde se
omez(/Valajejichtragika na individuální osudy' V povídkáchknihy Bouřky a duhyje nadto tato tragika tlumena převaŽujícímsmířenímse samotnýmfaktem života,se ,,zákonyzemě...Dramatičnosta citová exaltovanost,
kterou vnášel do mladé tvorby autoruv anarchistický postoj, se zharmonizovala radostným a oddaným
prožívánímdaru života a pevným a klidným ulpěním na přirozenébio|ogickéstránce člověka.Nalezení této
pevné základny, která v oněch předválečnýchletech stála blízko zdrojů Neumannovy básnické obrody,
z n a m e n á n o v o u t v ů r č íe t a p u . J e j í m i v r c h o l yj s o u h r a L é t o , k n i h a v e r š ů S 2 / a v a r o m á n Z Ž lSom
. yslový
Život člověka byl samozřejmě předmětem Šrámkovatvůrčíhozájml lž vlastně od počátku.Anarchistická
teorie hájila právo na plné vyŽití a propagacevo|nélásky, na nížse podílel vedle Neumanna i Šrámek.sem
taképatří.Senzitivnost aŽ neobvyklá předurčovalapak Šrámka,aby v tétooblasti přinesl do našíliteratury
významný vk|ad.
V nové tvorbě se však do smyslovéhoživotačlověka,do jeho přirozenépudovéstránky, přesouvá nejen
tematický zájem, nýbrž samo fi|ozofické východisko autorovo. Šrámekzde na|ézápravdu i štěstílidského
života. Přirozená tendence Šrámkovanázorovéhovývoje tímto směrem, souvisícízřejmě i s jeho mužným
zráním,byla urych|enaa posílenaobjektivnídobovou situací:válkou, která znamenalaohroženíŽivota' která
činila z prostéhofaktu žití,z přirozenéhovyžití lásky nejtouženější
a postačující
hodnotu. Šrámekmusel
narukovat,prožil setkánís krvavou ošklivostíválky na haličskéfrontě už v roce l9l4, v záÍi se odtud vracel
s akutnímkloubovým revmatismemdo brněnskénemocnice.Ale po malémoddechu' ve kterémdokončil hru
Léto, musel znovu odejít,tentokrátna jižnífrontu, do ltálie (u Rombonu na řece Soči) a pak do Rumunska.
Setkáníse smrtína frontě a v sanitářskéslužbě,odloučenostod domova a Ženv zesílilv naléhavosttoužebné
představy šťastného
života V klidu a míru.
Chvá|a života prostého,žitéhopod|e zákona přírody a podle hlasu přirozenéhomilostnéhocitu, chvála
upřímnýchlidských vztahů,kterézná člověk důvěrněsžitýs přírodou a s prostým venkovským lidem a kterých není schopen velkoměstský intelektuál pří|išsložitýa přílišsobecký - to je smysl divadelní hry Léto
(l9l5). Pozoruhodnéje, že si Šrámekzvo|il k vyjádření tétosmířlivéživotnífilozofie dramatický útvarKonflikt tu totiž neni nijak zvlášť výrazně rozvinut. Citová krize mladého Jeníka Skalníka, vyvolaná
lehkomyslným flirtem jeho světáckétetičky,se zharmonizuje v náručiodevzdaně milujícívenkovskédívky
Stázky. Redaktorská manželskádvojice zistává v roli epizodní' Postava moudréhostrýčkafaráře' který víc
slouŽílidem nežbohu' nezasahujedo děje a ptní spíšúkol harmonizátoraa glosátora. Divade|níkvality hry
spočívajív tom, Že dramatický děj plný napětí probíhá přímo v nitrech postav. Novátorským činem
Šrámkovýmv českémdramatubylo, žetyto niteÍné
děje a toto napětí,vyvěrajícíz citových a pudových reakcí
hrdinů'někdy i zjejich inte|ektuální
hry, naznačilaztvárnil najevišti s1ožitou významovou výstavbou
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dialogu, kdyvyřčenévětyaslovanevyjadřujíonypsychickédějepřímo,alenápovědí,zkratkou,úmyslným
utajením.Postavy mluví o něčem,ale myslí na něco jiného,a ona významováyazba mezi vysloveným a nevyslovenýmje právě prostředek,kterým autor navozuje dramatickénapětí.K vytvoření tohoto napětípřispívá
pak vedle expresivníhohlasovéhovyjádření významových odstínůa citových přizvukůještěmimický projev
herce,kterýje autorem obvykle předpisován v textu - častov inspirujícípodobě. Takje vytvařena zvláštní
lyrická atmosféra,
která - jestližeje umocněnareŽii a impresionistickynáladovou scénou_ sugerujecitovou
náladu a smysl dějů.Již při premiéřeocenil divadelníkritik Jindřich Vodák na hře, že ,,všechnovření a zmítánísmyslnévášněje v ní zdrželivěschováno pod obyčejnýdomácký dennívnějšek.Jen přízvuky hlasu,jen
výšlehyoka,jen záchvéltytěla majípovědět,čímbytosti žhnou...A Vodák přidal ještějiný významný postřeh,
týkajícíse Šrámkovanovéhopojetí erotickéhotématu:,,Takév tom Šrámekliší se od mnohéhojiného, že
je skutečněvyladěno smírnýmkoncem. Ale
zbavil smyslovou vášeňpřemrštěnýchtragických postojů...Léto
hlavnípostavaje vnitřně dynamická. Autorji sám výstižněcharakterizovalve svémdopise Jaroslavu Kvapilo.
vi' který hru režíroval:''Vašim obavám o obsazeníSkalníkovy role rozumím.Nebezpečíje1ivézi právě v pubertnípřemetnosti hrdinově, v náhlých' ostře vyšrafovanýchpřechodech z pokorné,exaltovanéoddanosti
k odboji' z chlapecképrostomyslnostik mužskosti,v zmatenémmísenísnu a reality - tento hoch je v usta.
vičnémvnitřním pohybu ve směrech nahoru nebo dolů'jde to u něho stále všechnoráz na ráz, jsou tu vždy
jen nejzákladnějšíčrty tohoto vnitřního dění - ...
SbírkaS2lav (1916)je |yrický výraz nového,pokorně oddanéhoodstínubásníkovy |ásky k životu.
osnovu tétolyriky tvoří láska erotická, živená smyslnostía sublimujícív něhu. K ní přistupuje i láska ke
všemuživoucímu,k přírodě,ježkvete azraje, k samotnémuzázrakll života v žasnoucíchočíchdítěte,v cito.
vémchaosudospívajícíhojinocha
nebo probouzejícíhose ženstvía mateřství.ŠrámkůvSplavje poezie milostnéhocitu,jeho horkévlny, která se rodí z pudových zdrojůtěla' která zaplavuje č|ověka,unášího k závrati,
a kterou provázi stín smutku, tesknoty a melancholie. obě polohy tétovlny se v knize (zejménav jejím
druhémvydáni z roku 1922) zvýrazřluji. Vrcholný pocit štěstí,krásnéhotoužebného
uchvácení a opojeníje
dominantouprvníčásti,původníhoSplavu. sama titulníbáseň s typickými šrámkovskýmimotivy touhy, ženy,
prostéholučníhokvítí,vonícízemě a zpívajícíhosplavu předznamenávátento lyrismus životníhokladu' Do
polohy melancholickétesknoty, smutku' který je nerozlučnýmdruhem básníkovýchdobyvatelských výprav
za sladkoukořisti života(Brc|trsmutek),ink|inujepak druhá částsbírky,vznikajícípo bolestnýchzkušenostech
básníkovýchve válce'
První lyrická vrstva inspirovaná erotickým touženímmá při všísmyslovosti charakter romantického
snění. Snění s otevřenýma očimaa s fantaziínaplněnou konkrétními,tělesnými představami. PÍiznačnáje
pro to zvláštěRomance, příběh vysněný v pražskémvinohradskémbytě básníkovou .,smolnou touhou..,jež
vznícenajarem,,h|edásvět osmahlých,dmoucíchse tvarů,/h|edá svět syrové,údernékrásy,/ zem,kteráv pIápolu puká a v lijáku kouří,/ syrovou krásu, která tě přepadne,k bezdechu stiskne,/k nejstaršímuvyzdvihne
bohu'/.....Vytváří nebo obnovuje mýtus. v němž žena splývá s přírodou. v němŽ se les antropomorfizuje
postavamidivoženek,pohanskéhoboha Pana.
Počínaje
Splavem zakotvujeŠrámkovabásnická obraznostv krajině venkova a v jakémsi přírodnim primitivismu sivytvářísvůjosobitýsvět'Nechybějítuanimotivypastýřskéidyly.Tentoposunbásnických obrazůsměrem k přírodě'k prostému,nes|ožitému
typu č|ověkavenkovského,k smyslovosti a k projevům tělesnéhozdraví a síly, je součástíuvědoměléhoodklonu česképoezie od symbolické a dekadentní
umělosti,rafinovanostii chorobnostik civilní věcnosti a přirozenostipředválečné
moderny. NěkteréŠrámkovy
erotickésny majíráz romantickéiluze, ale válka vrátila básníkak věcnérealitě.Právě na několika ojedinělých
válečnýchmotivech získala Šrámkovalyrika významovou závažnosta přitom zároveň výrazovou hutnost
a názornost. Hrůzu války a intenzivní pocit života ohroženéhokaždým okamžikem zachytil Šrámek ve
zkratce,jen nápovědíbez vzrušenýchslov' To všakjen přidává těmto veršůmz fronty na sugestivnosti.(Vojtik
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v poli, 30. srpna ]9]4, Cesta z bojiště,Na březích Sočl.) Do tohoto okruhu básní patří také veršeSnad kdesi
za Piavou, otištěnév Neumannově Červnu, vyslovujícíprostým obrazem myšlenku o sbratřenítěch, které
oddělují zákopy. od těchto tvarově sevřených a výrazově tlumených básní se |iši Cesta s Rombonu,která
v y t v á ř í m o d e r n ít y p b á s n ě j a k o p r o u d u d o j m ů ' v o l n ě p l y n o u c í h o b e z p ř í s n ě v y m e z e n ý c h h r a n i c v e r š ů
a strof. s volným rytmem a měnícímse spádem. Kompozičníosu v ní tvoří reálný zážitek cesty vojáka ze
skalnatých ostřelovaných alpských vrcholkůdo údo|í,kde kvete jaro; sled uchvacujícíchsmyslových dojmů
podněcuje však básníkovu obraznosta citovost k chaotickémutěkání od předmětu k předmětu, od představy
k představěaje odstředivou silou, jež rozbíjípevný tvar básně.Zároveň dynamický pohyb sjednocujevšechno
v celek.
Princip volné kompozice a volného tvaru uplatni| Šrámektakéve dvou velkých básníchjiné tematické
vrstvy' která patří do soboteckéhoúdobíbásníkovy tvorby, ale byla zařazenaještědo jeho Bdsttí(|926) jako
druhá částSplavu - Bcisníkůvhrob a Sobotecbýhřbitov. Jsou uměleckým projevem myšlenkovéhoprocesu'
k d y v e s t y k u s r o d n ý m s o b o t e c k ý m k r a j e m z a č í n á s e v b á s n ískio| n
v iě p r o b o u z e t v ě d o ms ío u v i s l o s t í s d o movem. s tradicemi, s minulostí' Nad hrobem soboteckéhorodáka, předčasnězemřeléhobásníka Václava
Šolce,v zamyšlenínad osudy obyčejnýchlidí,jak je vyčetlz náhrobníchnápisůna soboteckémhřbitově pod
proudu
Humprechtem,se proh|ubujebásníkovoviděnídialektickéjednotyŽivota a smrti, onoho nekonečného
jako ten, který navazuje na přervanou píseňŠolcovu,jako jeden
lidských osudů.l básník je jeho součástí,
z mnohých' kteří prožili krásu i smutek' mladí i staří,kteří všichni podléhajízákonu země. Navzdory smrti
a tragice se básnik znovu oddaně hlásí k životu,znovu se hlásí k svémutvůrčímu
básnickémuposlání:,'když
jednou už po tomhle zákonu Íedy,ltoŽ tedy se znícíma dmoucím srdcem,/aékrásný mne zpivá,l aťkrásný
mne dozpívá./
hlas' / aťzním...!..
Šrámkovachvála tělesnosti, přirozenésmyslnosti,vyvrcholilav románu Tělo (19|9).Jeho hedonis.
tická ideová koncepce zrá|ajiž've válce pod horkým sluncem rumunským' Senzua|istickývztah ke světu tu
pudy člověka, rozkoše smyslů, mladou dychtivou erotiku. Ukázal život mladé
básnicky oslavil živočišné
hrdinky románu jako veselévzrušující
dobrodružství.
Tyto stránky byly v našípróze něčímnezvyklým. Avšak
zároveň se takovétopojetí lidského života ukázalo jako jednostrannéa neschopnéřešit složitějšívztahy
a konflikty životní.Románový děj naznačujeomezenouplatnosttétolehkomyslnéŽivotnífilozofie, naslouchajícíjen hlasu pudu; v konfrontaci s válkou, která jí bere muže,zbývá hrdince jen marný protest.TřebaŽe se
Šrámektouto oslavou nejelementárnějších
živočišnýchprojevů života shodoval s vitalistickým vyznáním
mladépoválečnégenerace,nastupujícírevolučníkolektivistickévědomí soudilo tuto filozofii kriticky. Karel
Čapek však vystihl a ocenil lyrismus smys|ově vznícené,a přitom bezelstnéerotiky Šrámkova románu'
V historickémliterárnímkontextu vyniknou impresionistickékvality Šrámkovastylu, jeho schopnost citlivě
reprodukovat svět subjektivníchdojmů,pocitů a prchavých nálad a schopnost navodit |yrickou atmosféru.
V Těle najdeme také- podobně jako v ostatníchŠrámkovýchprózách - náznaky vnitřních monologů.
Válkajako společenskýjev, který zasahujedo osudu |idí,vyvo|ala něko|ikerou odezvu v Šrámkovědíle.
Byla už uvedena lyrická zkratka frontových zážitkůve Sp|avu. Spo|ečenskástránka války vystoupila do popředí v dramatickém zpracování tohoto tématu,zejména v satirické komedii Hagenbek, která byla uvedena
na scénuDivadla na Vinohradech v prosinci roku l920. Hra se rozpadá na dvě stylově i koncepčněodlišné
části.V prvníje v expresionistickyvýrazných liniích a v revolučněvypjatéatmosféřeexponována situacepřed
koncem války. Proti sobě stojí postava generá|a,která je deformována do zlé karikatury válečníka,jemuž
nezá|eŽina tom, zajakou cenu lidskéhomasa a krve získá svou slávu a udržípochybnou iluzi moci; a postavy
obyčejnýchvojáků,kteříjsou připraveni, plni nenávisti k strujcůmkrvavých válečnýchjatek, k revolučnímu
aktu. Dramatický konflikt revolučníchsil se starýmsvětemvšaknenírozvinut a druhá částhry se scénouz podemoralizace
válečnéhopolitickéhoživotaje satirickoukresbou příživnickýchtypůlidí' kteříchtějívšeobecné
vyuŽítk snadnékariéřea úspěšněvsadi|i na staronovoupolitickou demagogii. Velký společenskýkonflikt se
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rozmělňuje. A nerozvinut zůstává i karikovaný typ nacionalistického frázisty, kterým Šrámek vyjádřil svůj
skeptický odstup od poválečnéhopolitického Života' Druhá hra s válečnou tematikou Zvony (|92|) je sice
dramatem kolektivu, a to vesnického,avšakjde tu spíšo davovou psychologii než o společenskévztahy.
Expresionistická je tato hra už svým záměrem ukázat pudy a běsovské vášně uvolněné negaci starého
morálního řádu, ale takévzrušeným a aŽ křečovitým dialogem, plným naráŽek, zámlk, přerývaných výkřiků,
s rozbitou větnou skladbou' Také postavy jsou kresleny jen v obrysech, jejich gesta mají v sobě cosi
přízračného,
nenormálního, temného.Naproti tomu hra Soad (1925) je vystavěna na všednízápleÍceintimního
rázu, jeji tragika přechází v hořkou komiku a ve střízlivé smíření s během světa a s ironickým vyzněním
lidských osudů.To bylo už nedramatické smíření se skutečností'
Povídka První akt z knihy Žasnouci vojdk (1924) je tím nejbezprostřednějšíma nejméně stylizovaným
přepisem básníkova prvního otřesného setkání s bitevním vražděním' Je to přesný záznam subjektivních
smyslových vjemůa pocitů,nestylizovanésvědectví.Právě tento subjektivnípohled má hodnotu objektivního
poznání války v její nesmyslnébrutalitě. Tato próza se můžev síle své strohépravdivosti i své lidsky
emocionální působnostiměřit s díly moderní světovéprózy s válečnou tematikou. ostatní povídky knihy
vyprávějí intimní rodinné tragédie druhých' rovněž prostých vojáků. Padá na ně nejednou přízvuk bolestné
ironie jako výrazu hlubokého básníkova soucítění. Z téchto próz - a to i ze zmíněného subjektivně
svědeckého Prvního aktu - zmize|y již expresionistické prvky'
V básníkově ďle, s výjimkou Hagenbeka, se pří|iš neprojevila pozornost, již věnoval voják Šrámek
revolučnímu dění v Rusku' Sympatie k němu nejvíce prozrazuji Listy z Íronty, posí|anéŽené v letech
1915_1918 a vydanév roce 1956. Šrámeknavéaa|po návratu zvá|ky domů (v pos|edníchměsícíchse dostal
do Vídně' kde jeho představeným v tiskové sluŽbě byl rakouský spisovatel Robert Musil) opět spolupráci
s Neumannemv časopisuČerven;vstoupi1takédo Socialistickó rady osvětovýchdělníků,jež byla inspirována
výzvou Henri Barbusse k pokrokové inteligenci světa. Nespojil se však s poválečnýmrevolučnímhnutím,
zůstalstranouveřejnéhoživota,odmítajepřes domluvy příteleJaroslava Kvapila i členstvív Českéakademii
věd a umění'Uchovával si sice nezávislost,ale takéosamocenost.Místo dřívějšíhobuřičstvívyznával důvěru
v nový republikánský stát a v klidnou práci. Jako tvůrčíumělec se soustředil k individuálnímu osudu člověka
a k jeho intimním citovým vztahům. Z da|ši básníkovy tvorby bylo zÍejmé,že převahu nabyla láska ke
kladným hodnotám života a k jejich klidnému a moudrému vyžití.

CHVÁI-A PoDZIMU A SMÍŘENÍ
Takjako se už ve stříbrném větru, díle' kteréuzavíralo básníkovu etapu mladéhobuřičství' ozval tón moudrého smířeníse skutečností,zazliváješté v Měsíci nad řekou, v díle, kterézahajovalo etapu rezignovaného
nenáročnéhosmíru s dary všedníhopokojného života, neklidná, výbojná touha po něčemvelkém a krásném'
Zde, na nejvýznamnějšíkřižovatce Šrámkova života i díla, spojují se v jeden akord hlasy odvážné mladé
touhy a hlasy střízlivé moudré rezignace, zde se ještě znovu a naposled ve skutečnědramatickém konfliktu
střetávámladý'krásnýsensvšedníamalouskutečností.Měsícnadřekou(1922)označilautorjakoveselohru.
Ale je to teskná veselohra. Směje se sentimentálnímu návratu stiírnoucíchtatíkůk vlastnímu dávno uplynulému mládí' Ironicky nahlížípod okázalou spokojenost Hlubinovu s všedníšosáckou idylou, v niŽtakbtzy
skončil jeho mladý rozlet. Hořce se nad těmi zmarněnými nadějemi usmívá jeho dcera Slávka, ale i ona
moudře a střízlivě odhaduje,kolikjí zbývám|Ídi k odvážnéhře o lásku, o nevšedníživot,i ona se spokojuje
jen s tím, Že v mladém muži, na němŽ válka zanechala své stopy, probudí znovu krásný cit a vědomí hodnoty
l á s k y a Ž i v o t a . O d p r v n í d o p o s l e d n í s c é n y j e v e h ř e s i nl naé
pětí mezi slovy a jejich utajeným významem. Niterný děj a jeho tajemnépřekvapujícízvraty jsou jen naznačenyslovy a jejich citovými přízvu-
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ky' divák je však uhaduje z ce|é|yrické atmosféry,z dialogu i scény.Z českýchdramatiků má Šrámeknejblížek A. P. Čechovovi ajeho dramatickémutypu, u něhoŽ lyrické prvky majíhlubšívýznamovou platnost než
vnějšíděj a u něhož dramatické napětí má svůj zdroj v nevyslovených složitých a někdy chaotických dějích
v nitru postav.obvyklým znakem tohoto typu lyrickéhodramatuje mnohovýznamnosta možnostrůznérežijní
interpretace. Také Měsíc nad řekou došel různéhokritického ohlasu i různých koncepcí režijních. Některé
zdůraznilysatirickéostny hry,jinéjejí me|ancholickéladění,některénechaly hru vyznít vírou v krásnou lásku
jako existujícíhodnotu,jiné v hořkou dezi|uzi; hra byla Václavem Krškou převedena i do filmové podoby.
ostatní Šrámkovy divadelní hry už nedosáhly významové hloubky a dramatickéhonapětíjako Měsíc nad
Íekou. Plačícísatyr (1923) se nemohl opřít o výrazný dramatický konflikt, ostrov velké lóslq (|926) utkvé|
v povrchním zpracování módní romantiky filmového původu'
Důsledně deziluzivní a skeptický pohled na osud člověkaa na falešnouhru s láskou uplatnil Šrámek v románu Palr (l93l). opakuje se tu stanýmotiv milostného,a tedy i Životníhoztroskotánínadějného
člověka,který se stane několikanásobnou obětíerotickéléčky,cílevědomě nastraŽenéženským sobectvím.Zde
také naplno zazni cynická rczignace na lásku. Ale jsou tu i stránky pronikavé sociální povahokresby, jež
ukazují,jak románovédílo Šrámkovovýraznésměřovalo k objektivnímuzpodobenílidských příběhů.odlišné
a přímo rozpomé zhodnocení Pasti literárními kritiky dalo Kar|u Čapkovi příležitost k polemické ana|ýze
soudobé kritiky a jejích metod' Další doklad Šrámkova skeptického názoru na ženu a lásku, román Selcyra,
zůstalrukopisným torzem.
Lyrická žeňtohoto smířenéhoživotníhopodzimu má akordy harmonickéhosouzněnís rodným soboteckým
krajem. Z této nové orientace se vyznal básník už roku 1920 ve své korespondenci a podal takéjejí prostě
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lidské vysvětlení:,,Právě tímto směrem počínámnyní silně větřit, za kořennou vůnírodovéhoa krajanského
příslušenství,
volá mne to a přitahuje, akéŽby se mi tujednou něco podařilo, aby to bylo tak dobréa domácí,
jak asi řekněme večerníprocházka po silnici k oseku. Ve dvacíti,ve třicíti člověk opisuje širékruhy, ale ve
čtyňcítise počínávracet,zdá se, že to ležíspíšeněkde ve středu toho nejmenšíhokruhu, než tam venku na
širých periferiích, a cítí se to tim silněji' když tě mezitím zorá, zmrvi a zv|áči válka... Verše Nových bósní
(1928) a sbirky Ještě zní (|933) mají už hodně tlumený tón a zúženýbásnický prostor. Prostupuje je pocit
plynoucího časua s ním uplývajícího života. Takjsou vyladěny i objektivní portrétynebo příběhy lidí. Pokus
zachytit v nich podobu moderního velkoměstského života s jeho demora|izaci ukáza| jen pokles umělecky

kem po Soboteckr

tvůrčíchsil. Neudržely už rovnováhu motivů erotického stárnutí na hranici tragiky a komiky. Jen v dotyku
básnÍkovazraku s krásnou krajinou Českéhoráje probouzíse starý čistýlyrismus a životníobzor se vyjasňuje
klidnou radostí. Plným lyrickým tónem pak zazní několik básní, jež evokují dávný citový reflex (Písecki,
Sobotka) nebo probudí starý motiv vojríka,který vždy znovu musí uléhatv zákop a střílet,který padá a chroptí
,,na Sommě, Piavě, na řece Sanu,/ u sta řek jiných../,který jevŽdy znovu,,s letadlem sestřelenkzemiJ zas
od země vymrštěnminou,/ zas kulometem odpočítáván
/ a rdoušenroubíkemplynu..,a vždy znovu sní o konci
války, o miru (Věčný vojtik).
Ještějednou se v Šrámkověpoezii probudil mladý duch odboje, duch ko|ektivnívěrnosti a mužnéodpovědnosti. Na sám konec života projevil tento dávný antimilitarista statečnostvojáka' který bojuje za dobrou
věc. Verše sebranév knihu Rdny, růže(l9a5) a některéotištěnéaž po smrti v knize Poslední bdsně (1953)
opustily klidnou polohu harmonickéintimity a soboteckéidyly a postavily se odhodlaně proti přicházejícímu
německému fašismu i proti poraženeckénáladě (Ndš mlčícívojók). Básnikova fantazie účastníse boje
partyzánů v lesích rodného kraje proti okupantům,jde s bojovníky praŽských barikád. Znovu se sbližuje bás.
ník s lidem' znovu hovoří jeho jazykem. Tímto uvědomělým a přitom zcela spontánnímztotožněníms pohy-

Fetters: Karel Ča

bem ce|éhospolečenského
dění k dávnémucíli lidské svobody uzavřela se básníkovaživotníi tvůrčícesta'
A i v posledníchverších,s nimiž vstupoval do mrazivéhoprostoru smrti, zazněla chvála života s motivem
lesů rodného kraje a sladkého zpěvu drozdtl (ohni odevzdaný),
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Šrámek, poctěný titulem národního umělce, zemřel 1. července 1952 a jeho popel je uložen na soboteckém
hřbitově.
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zněla chvála života s motivem

Šrámek,básník mládí a domova (l947); Kamill Resler: Buřiči a Stříbmý vitr (t952' o genezi románu); František Buňánek
in Bezruč - Toman - Gellner - Šrámek(1955), Národní umělec Fráňa Šrámek(1960)' in Generace buřičů(1968)' Fráňa

Vzpomínkyadokumenty:

KníŽkaoŠrámkovi(1927,sborník);Básníkmezinámi(1947,sbomík);SFráňouŠ

kem po Sobotecku (l957, sborník); Fráňa Šrámekve fotografii (1959); Cesty a křižovatky života Fráni Šrámka(1962, montáž dokumentů ve výboru Sedm kásných mečů,usp. Josef Brukner); Lubomír Soukup: Cesty stříbmého větru in V jejich
stopách (1977, o Šrámkově vztahu kjiŽním Čechám); Přicházejí, odcházejí.'. (1977 , výbor zbásní, zápisníků a dokumentů,
usp. Marie Hejnová); Fráňa Šrámek a Písek. K 100. výročí narození nrírodního umělce Fráni Šrámka (1977' sbomík
příspěvkůo Šrámkově vztahu k regionu, divadlu, hudbě); Aleš Fetters: Karel Čapek a Fráňa Šrámek (Zpravodaj Šrámkovy
Sobotky 1980); Lubomír Soukup: Fráňa Šrámeka jižní Čechy (1981); Šrámkůvpřeklad povídky Arthura Schnitzlera
(Literámí archiv 1982, pfipr. Karol Bílek a Eva Horáčková); Curriculum vitae ve faktech (1983, sest. Dobrava Moldanová
pro výbor básní Curriculum vitae, usp. a doslov JiÍiz^ček); Pavel Koukal: Buřičská léta in Trubači revolt (1984); Aleš
Fetters: Karel Čapek a Fráňa Šrámek.Vznik a vývoj přátelství dvou velkých spisovatelů (Marginálie 1980_1985); Marie
Soupis

prací o autorovi:

FrantišekBaťha:Fráňa Šrámek.Soupis článkůo jeho životě a di|e (|976, doplněno

1 9 7 7 ) , B i b l i o g r a f i e p ř e k l a d ů d í l a F r á n i Š r á m k a ( 1 9 8 3 ) ' - S o u p i sp o z ů s t a l o s t i : L i t e r á m í p o z ů s t a l o s t é . 7 2 3 , F r á ř l a
Šrámek(1966' Literámí archív PNP, usp. Jan Wagner); František Baéha:Literámí pozůstalost Fráni Šrámka,Ještěk literární
pozůstalosti Fráni Šrámka (doplňky k soupisu Jana Wagnera, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1969).
Knižní monografie:

Josef Knap: Fráňa Šrámek(1937, téŽve sbomíku ČtyÍize Sobotky); Bohumil Polan: Fráňa

Šrámek(l976, se soupisem biografických dat a bibliografií),Fráňa Šnámek(l98l, s ukázkami z díla).
studieastati

Včasopisech,sbomícichatd.:FrantišekGótzinAnarchievnejmladšíčesképoez1i(1922)'inBásnic

dnešek(193l ); A. M. Píšain Soudy, boje a výzvy (|922), in Směry a cilre(|927 , téžve výboru DvacáÍá léta' 1969); F. X.
Šďda: Fráňa Šrámek čili jak konzervovati meruňky (Tvorba |927, téŽ in Kritické projevy 13, 1963); otokar Fischer:
K psychologii Šrámkových her (Knížka o Šránkovi, 1927); Albert Pražák: Fráňa Šrámek prozaik (KníŽka o Šrámkovi'
1927); Karel Sezima in Krystaly a prusvity (1928, vývoj Šrámkova románu), in Masky a modely (1920, o Šrámkově
povídkovétvorbě); František GÓtz: Dramatické dílo Fráni Šrámka(Divadlo 1952); Mojmír otruba: Doslov in Fráňa Šrámek:
Stříbmý vítr (1954); František Buriánek: Doslov in Fráňa Šrámek:Básně (1954); Zina Trochová: První prózy Fráni Šrámka

151

(sbomík Sobotka, l 958); František Buriánek: K otázce vztahů českéliteratury na počátku 20. století, zvláště Fráni Šrámka,
k ruskéliteratuře (AUC' Philologica - Supplementum, slavica Pragensia 1959); Rudolf Jílek: Poznámky k jazykovému
stylu Stříbméhovětru (Českýjazyk a literatura 1959); Mojmír otruba: Poznámka k umělecké metodě Šrámkova Stříbmého
větru (Česká literatura 1960); Vladimír Justl: Lyrické divadlo Fráni Šrámka (Divadlo 1960, o dramatu); Eva Strohsová:
Doslov in Fráňa Šrámek:Splav ajiné básně (1963); Bohumil Polan: Fráňa Šrámekprozaik (Život a slovo, 1964); Dobrava
Moldanová: Příspěvek k interpretaci Šrámkova prozaického díla (Česká literatura l 964); Věra Formánková: Popis v próze
Fráni Šrámka(sbomík Sobotka |968); Stanislava Mazáčová: Doslov in Fráňa Šrámek:Tělo (1968);JosefBrukner: Básník
zjitřeného vidění Fráňa Šrámek,doslov in Fráňa Šrámek:Stříbmý vítr (l969); František Buriánek: Fráňa Šrámekv proudění
času(o českéliteratuře našehověku, l 972); Jaroslava Otrubová, Mojmír otruba: Doslov in Fráňa Šrámek:Podivný nepokoj
(1972, výbor zbásní a próz); Mojmír otruba: S noŽem v ruce (Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1973, rozbor poetiky); Jaroslav
Šimůnek:Tři podoby Fráni Šrámka,doslov in Fráňa Šrámek:Srdce a flétna(l974); Dobrava Moldanová: ,,...nenatrháš
z nebe hvězd.,.Proměny šrámkovskéhopříběhu 19l3-l93l

(Českáliteratura 1977);Miloš Pohorský: Dvě kapitoly o Šrrárn.

kově próze (Česká literatura 19.77),A přece Šrámek,doslov in Fráňa Šrámek:Kus krásného snu. Básně a dramata (1977),
Povídky o hořkosti a slávě života,doslov in Fráňa Šrámek:Sláva života(|977),Zni vítr stříbmý..'doslov in Fráňa Šrámek:
Stříbmý vítr -Tělo (l978); Dobrava Moldanová: Mladý Karel Čapek a Fráňa Šrámek (Česká literatura l986); Jaroslava
Janáčková: Proměny vypravěče v lyrizovaném románu z počátku 20. století. tvův román a Stříbmý vítr (Česká literatura
1988).
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