Zbirožský rodák Antonín Jaroslav Klose
Básník a autor drobných literárních obrázků ze života prostých lidí se narodil ve Zbiroze dne 24. 11.
1861 v domě čp. 171 ve Sládkově ulici. Otec Antonín Klose byl mistr sklenářský ve Zbiroze. Matka
Anna, rozená Krausová se narodila 24. 7. 1837 v Tetíně. Oddáni byli dne 1. 3. 1859.
Antonín Klose ve Zbiroze získal základní vzdělání, poté absolvoval reálné gymnázium v Plzni. Na přání
rodičů nastoupil na techniku v Praze, obor inženýrské stavitelství. Po dvou letech studium přerušil a
začal pracovat na magistrátu města Prahy. V této době začala jeho literární činnost. Vstoupil do ní
jako člen družiny kolem Šimákova „Světozoru“ a jako následovník z okruhu Jaroslava Vrchlického. Stal
se postupně členem několika uměleckých spolků. Patřil k zakládajícím členům spolku „Máj“, stal se
záhy nejen jeho jednatelem, ale i jeho nakladatelského družstva. Byl též několik let čelným
funkcionářem „Umělecké besedy“.
Svými rozmanitými články pravidelně přispíval do různých periodik, časopisů a sborníků, jako byly
Květy, Národní listy, Zvon, Lumír, Hlas národa, Švanda dudák, Zlatá Praha a jiné. Kromě vlastenecké a
milostné lyriky psal drobné veršované i prozaické obrázky ze života venkovského lidu. Již v první knize
své sbírky nazvané „Básně“, vydané roku 1889, se objevují jeho charakteristické znaky tak výrazné
pro celou Klosovu básnickou činnost. Ve sbírce „Drobty“ (vydáno roku 1899) převažují obrázky hladu
a bídy chudých venkovských rodin, sirotků a žebráků. Později byly doplněny i příběhy citových
zklamání a drobných tragédií, většinou z městského prostředí (sbírka „Na zemi“, vydaná roku 1892).
Prostupuje je přesvědčení, že životní pravda boří iluze o možnosti dosáhnout skutečného štěstí.
Reflexivní rysy Klosovy poezie pronikly i do jeho prózy, v níž zobrazuje současnou měšťanskou
společnost, např. dílo „Z tohoto světa“. Klid a životní vyrovnání nachází autor jen v lásce své ženy.
Antonín Klose se oženil s Marií Karbanovou dne 15. 1. 1891 v Praze na Smíchově.
Po celou dobu své úřednické a literární činnosti neopustil Prahu. Byl v kontaktu s básníkem Josefem
Václavem Sládkem, s kterým vyjednal zasílání spolku „Zbiroh“ časopisů Lumír, Květy, Osvěta,
Světozor a další. V Praze bydlel na Jungmannově třídě 26. Antonín Klose zemřel 21. 6. 1906 v Praze v
sanatoriu, pohřben byl na hřbitově ve Zbiroze.
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