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kritika, jížje Karásek stoupencem' má v dlle hledat rysy vflučoé,neobvyk.
lé,negujícínormálnÍ funkce a prahiky soudobéspolefoosti. Kritik Karásek
bojoval pfoti tendenč:nostiumění, proti realismu a historismu. Své kritiky
shrnoval do souborťr,jejichž název vždy zdÍtazůujeristÍednímyštenkyknihy
- Renesančnítouhy o uměnl (!902), Umění jako kritika života (|%)6),
Chimérickéaltpraoy (1905), Taúucooé
a epigoni (lg27) aj.
Jednostrannost teofetickÝch názorir je často dána autorov.fm sklonen
k provokativně znějícíformulaci. Konkrétní kritická worba |e pŤevážaětěch.
to jednostranností prosta a dokazuje KaráskŮv jerrnf smysl zejména pro
moderní tvorbu. Z cizich autorťrKarásek objevovď ďla V. s7'hitmanna,
H. Ibsena, St. Przybyszewského, S. Mallarméa, M. Maeterlincka ai.,
z českj'ch autorú si vybíral pro svou kritiku práce J. Nerudn !. Zeyera
a zeiména tvorbu generačních vrstevníkťr (soubor ktitik Impreionisté
a ironikotlé' t903),

František Matouš Klácel
/1808-1882/
Kato||ckf Íádov! kněz, kterf byl po cc|f žlvot v konílktu s církcvnt
mocí' |eho poezie, novináňská činnostv období revo|uce r. |&|8
i filozoÍlckéa pedagogickéspisy isou rťrznfml Proiévyjeho snahy
o bpolcčenskounápravu.
Pocházel z chudé čemeslnické16rlinn naroďl se v ČeskéTŤebové
7. 4. 1808. Pro mimoiádné nadání se dostal na gymnázium do Litomyšle,
kde vystudoval i filozofii. Pak vstoupil do augustiniánského kláštera v Bmě;
po bobosloveckj'ch stuďích se stal profesorem na tamním filozofickém
stavě (1835)' Po devíti letech byl pro své svobodomyslnénázoty (jimlž
mj. navazoval na myšlenky B. Bolzana) zbaven profesury a piinucen vrátit
se do kláštera.V r. 1848 redigoval časopis Tlldntk, později (do r' l85l)
Moravskénotsiny,jimižchtěl pÍrsobitobdobně jako Havlíčekv Čechách.Za
obnovenéreakce Žil znovrr v klášteÍe,soukromě vnrčoval a literárně pracoval, trpěl všakpolítickfmi poměry. V r. 1869 odjel do Ameriky, kde se těžce
živil jako redaktor českfch časopistr,pťekladatel a vychovatel. Zemte|
17.3.7882 v Belle Plaine (USA).
Náhodnou shodou okolností vyšla první Klácelova básnická sbírka,
Lyrické b sně (L836), téměŤsoučasněs Máchovjm Májem. Klácel, básník
filozofickfch a společenskj'chrivah, radikálního vlastenectvía slovanství,
nevynikď uměleckou dovedností.Neobratnost jeho veršil byla stupĎovrlna
nutností' aby vlzvy k boji za svobodu, opěvování husitství, odkazy na
piíklad Francorrzské revoluce a proticarského povstání Polákfr byly zaba-
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porozurrrěli,
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nadšené
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Goethova
volné
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Liš
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Slovensku.
na
eposu, skrjvala v pňíbězích z ňíšezvíňat satirickou kritiku nespraveďivě
uspoňádanéspolečrrostia metternichovského reŽimu. Podobnf ráz a smysl
pŤíběhiro zvíčatech
m& KÉceltrv prozaickf v1bor z inďckÝch didaktickÝch
Bdjky Biclpajny (1846, 1850); také zde rozpoznďi současnícizahalené
.itoty proti absolutismu. obě díla musel Klácel vydat pod cizími imény.
věšt.rou ieho rnrrohostrannoučinnost siednocovďy vfchovné a společensky nápravné snahy; pramenily z jeho filozofie, ovlivněné Hegelovou
diďektikou a naukou o vlvoji člověka a světa. odtud čerpal Klácel víru
v dějinnf pokrok a v sílu lidskéhoducha. VelkÝ duraz klaď na etiku a napsal
o ni poi.d''aní s názvem Dobroaěda. Piesvědčenío možnosti uskutečnit
lepšíivět spoienjm risilím lidí vzdělan.fch, ušlechti ch a humanisticky
,áí'st.ii.t"t. chtěl uvést do praxe za|oženín'Českomoiavského bratrstva
(rs}o); na jeho veiejnou vj'zvu se do Bratrstva pŤihlásilo všeho všudy
několik pčátel, mezi nimi i B. Němcová. obdobnfm utopickjm pokusem
o zfiLzeníideálnÍ obce byla pozděii v Americe jeho Jednota svobodomyslnfch.
Él"d '. 1848 se ieho stati tfkaly národního kulturďho života (ďvaďo,
literaťura, rivahy o národní osobitosti a světovosti, o slovanství apod.).
Po revoluci se Klácel novináň zaměňil více na problémy politické a sociální.
podnicené
letro Listy pfitele k piitetkyni o púruodusocialisttu a komunivttu,
jsou
novinách'
Moravskj'ch
v
dotazy B. Němcové a otiskovanéroku 1849
iádu
společenském
o
dokonalém
teorií
prvním
vfkladem
soustavnfm
naším
od PlaiÓna po utopickj, sociďismus; autor v nich uplatnil i vlastní bystré
postŤehy o domácí společenskéskutečnosti. Slaníh pro čtenie nu:in'
iamtéžpublikovanf, vysvětloval v duchu pokrokového liberďismu základní
poimy politické i filozofické. Univerzáloost Klácelovfch zájmir a snaha
spojit všechnopoznáni v |ednotnf systémveďy pozděii ke vzniku pozoťuuoanerro německy psaného naučného díla Encyh|opedické tlzpotntnky
(1868). Své pňedstavy o zlepšenílidského tidělu na světě tozvíjel Klácel
i v Americe, psal o nich ve svj'ch taměišíchčasopisechi v iadě popularizujících filozofickj'ch, naučn!'ch a lidovj'chovnfch spistt.

Antonín KlášterskÝ
/,t866-1938/
BásníkapÍektadateI,napňelomu80.a90.tetspo|utvúrcetzv.žánru'
jednoho ie zprlsobŮ, jímŽ se ěeská poezie vymailova|a z bezprostÍední
závislosti na tvorbě J. Vrchlického.
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Antonín Klášterskf se narodil 25. 9. |866 v Mirovicích u Písku' ďe
dětstvíprožil v Praze, kde takér. 1885 maturoval a vystudoval práva. Poté
krátce pťrsobilu zemskéškolď rady a r. 1894 se stal ričedníkemZemského
vfboru. Mnoho sil věnovď organizačrrímzáležitostem literfuního Života.
Patiil k zakladatelťrmliterárního spolku Máj, jenžsi jako jeden z hlavních
kol{r uložil penzijní zajištěníčeskéhospisovatele,jako právník se zabÝval
otázkami zlepšeníautorskéhopráva, pracoval v podptrrnémspolku spisovatelír Svatobor, byl ďouholet1im tajemníkem IV. - literární - tťídyČeské
akademie, spoluzaložil SpolečrrostJaroslava Vrchlického a stal se redaktorem jejího Sborníku, po smrti J. Vrchlického a t. V. Sládka r. l9l2 byl
pověŤen čízenímSborníku szlětoaé
poezie, jediné reprezentativní knižnice
sledujícív Čechách evropskou a zámoňskou poezii. ZemÍe| 3. 10' 1938
v Ptaze.
Básnické dílo A. Klášterskéhospolu s nejranějšítvorbou J. S. Machara,
A. Sovy a F. X. Svobody tvoŤípčechod mezi lumírovskou poetikou
a tvorbou geneÍace90. let; ve svfch začátcíchtakédosáhlo největšíhoohlasu
(publikoval tebdy pod pseudonymem Petr Jasmín).I(ášters\ pak vydával
jednu sbírku za druhou pňedevšírn
díky tomu, žebyl u nás jeden z prvnlch,
kdo po vzoru francouzskéhobásníka,opěvatelepďížsk ch zákoutíF. Coppéa
začalpěstovat tzv. realistick! žánt,krátkf básnickf riwar na rozhraní mezi
lyrikou a epikou, jenžzachycovaldrobnéděje ze všerlníhoživotaobyčejnjlch
lidí. Srrrysl těchto anekdoticky laděnfch pčíběhťr
však spočÍvalve vytváŤen|
lyrické nálady v sociálních motivech zpraviďa sentimentá|ně zabarvené,
v piírodních obrázcích pak htedajícíparďely k životu člověkanebo obestírajícÍpŤírodníjevy náznakem tajemství.Zatímco však A. Sova a J. S. Machar po prvních sbírkách žánr opustili, Klášterskf stále znovu v ňadě sbírek
obmě oval tento ritvar, a tak se postupně vydělil z tvurčÍch snah mlad'é
generace. Vedle žánru Klášters\il psal pňírodni lyriku, lyriku reflexívní
a vlasteneckou, v pozdějšíchsbírkách i lyriku intimní, zvláště zklidnělou
lyriku rodinnou, a pokusil se i o drobnou epiku. Básnické rivďry, pčírodnt
nálady-a žánty tvo l také zpravidla jednotlivé oddíly autorov1i'ch ranj'ch
Wih (Žiujln a rnrtzlltm,1889; Spadatélistí, |89o). }en sbírkaPíně z prdce
(1B9l, pod pseudonymem A. K. Lešan) je cele věnována žántua sociálním
motivťrm z dělnického prostňedí,avšakpoměrně nejlépe se básníkovi dďilo
v civilnl'ch nálador{'ch obrázcích ze staréi piítomné Ptaby (Pražskémotizly,
18%). ŽánÍ nezťídkapčerostli v menší
.kl"dby a i v nich trvá sklon
"pi"té
vytvoiit v prvé.iadě náladovou atmosféru
(Epickébámě, |893). Klášterského baladn legendy a ťomance jsou ovlivněny lidovou epikou (Žioé sttny,
L895; Českébaladg a romance a jiné btisně, l9l3), lidovou lyrikou pak
Chodsképísně (|926). Souvislost s lumírovskou tvofbou pak nejvfiazněji
prokazují básníkovypokusy o uměléstrofickéa veršovéritvary (Vzpomínky
z jihu' 1897;Ironické sicititÍny, t9L3).
Klášterskj,psal taképrÓzu, knihy pro mládež a děti, referáty o básnickfch sbÍrkáchve Světozoru,Zvonu, Máji a Lumíru. Vfznamnější
ie ieho

K

I3L

aktivita pčekladatelská,zejménav oblasti angloamerické poezie. Z americké
poezie uspoŤádal první českf dvoudílnÝ yÍbor Moderaí poezie anerickd
(1906 a 1909). Jako Žák Sládkťrv ve stuďu ang|i!1fu1ybyl po ieho smrti
pověčen dokončením pčekladil dramatického ďla sí. Sbakespeara; veďe
zbylÝch dramat pŤeložili jeho Sonety. Dále pŤekládal G. G. Byrona, H. !7.
Longfellowa, T. B. Aldriche, E. Barret-Browningovou (Porugalské sonety),
o. vilda a z němčiny téžN. Lenaua' Jako pčekladatellpěl Klášterskj'na co
nejvěrnějším pčevodu, a to jak myšlenkové stÍánky' tak i všech vnějších
formálních znakir. Snaha maximrílně se pŤibližit originálu však často
zabránila hlubšímu proniknutí k specifickj'm rysrim poetiky piekládaného
autoÍaa takévětšíčtivostidíla.

Václav Kliment Klicpera
/tTs2-r85s /

PňednÍdramat|k obrozenskéliteratury, označovanfčastoza
zak|adate|e českéhodramatu. Zieho četnfcltdivade|níchher
žijÍdodnes na ievišti veselohry. Autor zábavnfch dek|amovánek
a historickfch povídek.
Narodil se 23. ll. 1792v Cblumci nad Cir||inou, kd,ese učil kreičím
a potom čezníkem.Teprve v šestnáctiletech odďel do Prahy na eymnázium
a filozofii, r. 1816 zapob| se stuďem medicían po dvou letech ho však
zanechď a věnoval se stuďím humanitním. V tédobě byl hercen ochotnické družiny, která pod vedením J. N. Štepankapoiádďa českápiedstavení
na Stavovském divaďe, a hry, které tehdy napsď, patií mezi ieho nejzda.
iilejší díla. Roku l8l9 odešel učit na gymnáziun do [Iradce Králové, tam
takéčídilochotnické ďvaďo a stá| až do r. 1846 v popňedí probouzeiícího
se náror{ního života. Potom piešel do Prahy na staroměstské Akadenické
gymnázium a za revoluce r. 1848 se aktivně podílel na práci Národního
v!'boru' zvláště v oblasti školsképolitiky. Roku 1850 byl imenován ňeďtelem Akademického gymnázia, jež bylo tehdy nakrátko jedinou českou
stče4níškolou v Rakousku, avšak o tŤi léta později byl pro svtri národně
vyhraněnf postoj odvolán a poslán do penze. ZenÍe| v Praze 15. 9. 1859.
Klicperťrv literrírď talent byl vfrazně dramatickf. V pňedmluvě k povídce
Točlík o tom napsal: ,,Mně jest ce$ svět dramatická báseĎ! Ze všeho, co
čtu, ze všeho, co vidím, bezvolně scény sepčádáma osnuju... Ačkoliv byl
val':nou část života vzdálen ďvadelního centra' dokázal rrapsat více než
padesát her, jež byly většinou dramaticky pirvodní. }iž tím se podstatně
liší od ostatních plodnfch dramatikťr obrozenského období, kteĚí - iako
v. Thám, J. N. Štěpáneka J. K. Tyl - byli prakticlcjtni fivadelníky a na-
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Antonírr Klášterskf se narodil 25, 9. L866 v Mirovicích u Písku, ale
dětstvíprožil v Praze, kde takér. 1885 maturoval a vystudoval práva. Poté
krátce ptrsobil u zemskéškolnírady a r. 1894 se stal riŤedníkemZemského
vfboru. Mnoho sil věnoval organizačním záleŽitostem literárního života'
PatŤil k zakladatelrim literárního spolku Máj, jenžsi jako jeden z hlavních
rikoltr uloŽil penzijní zajištěníčeskéhospisovatele,jako právnÍk se zabfval
otázkami zlepšeníautoÍskéhopráva, pracoval v podptrrnémspolku spisova.
telťrSvatobor, byl ďouholetjm tajemníkem IV. - literární - tiídy České
akademie, spoluzďoŽil SpolečnostJaroslava Vrchlického a stal se redaktorem jejího Sborníku, po srnÍti J. Vrchlického a J. v. Sládka r. |9|2 by|
poezie, jediné reprezentativní kniŽnice
pověčeniízením Sborníku s,tsětollé
sledujici v Čechách evropskou a zámoňskou poezii. ZemÍel 3. l0. 1938
v Ptaze.
Básnické dílo A. Klášterskéhospolu s nejranějšÍtvorbou J. S. Machara'
A. Sovy a F. X. Svobody tvoŤí pčechod mezi lumírovskou poetikou
a tvorbou generace90. let; ve svj'ch začátcíchtakédosáhlo největšíhoohlasu
(publikoval tehdy pod pseudonymem Petr Jasmín).Kláštersk pak vydával
jednu sbírku za druhou pŤedevším
díky tomu, žebyl u nás jeden z prvnlch,
kdo po vzoru francouzskéhobásníka,opěvatelepďížskfch zákoutíF. Coppéa
začalpěstovat tzv. realistickÝ žáff' krátkf básnickf ritvar na rozhraní mezi
lyrikou a epikou, jenžzachycoval drobnéděje ze všedníhoživotaobyčejnfcb
lidí. Smysl těchto anekdoticky laděnfch pííběhtrvšakspočívalve vytváŤení
lyrické náIady v sociálních motivech zpravidla sentimentálně zabarvené,
v pŤírodníchobrázcích pak hledajícÍparalely k Životu čIověkanebo obestírajícípŤírodníjevy náznakem tajemství.Zatlmco všakA. Sova a J. S. Machar po prvních sbírkách Žánr opustili, Klášterskf stále znovu v iadě sbírek
obměůoval tento tvar' a tak se postupně vydělil z tvuÍčíchsnah mladé
generace. Vedle žánru Klášterslc.i' psal piírodní lyriku, lyriku reflexivnl
a vlasteneckou, v pozdějšíchsbírkách i lyriku intiÍnni' zvláště zklidnělou
lyriku roďnnou, a pokusil se i o drobnou epiku. Básnické rivďry, pňírodní
nálady a žánty tvočítaké zpravidla iednotlivé oddíly autorovj'ch ranj.ch
|ailn (Žiullm a mrfu rn, t8893 Spailalé listí, |89O).Jen sbírka Písaě z pr ce
(189l, pod pseudonymem A. K. Lešan) je cele věnována Žánru a sociáIním
motivÍrm z dělnického prostňedí,avšakpoměmě neilépe se básníkovi dďilo
v civilních náladovj'ch obrázcích ze staréi pňítomnéPtaby (Pražskémotixy,
|8%), ŽánÍ nezčídkapŤerostli v menšíepickéskladby a i v nich trvá sklon
vytvoňit v prvé.čaděnáladovou atmosféru(Epickébdsně'|893). Klášterskébo baladn legendy a romance jsou ovlivněny lidovou epikou (Žizlé stínsl,
|895; Českébatady a romance a jiné bdsně, 1913), lidovou lyrikou pak
Chodsképísně (|926). Souvislost s lumírovskou tvorbou pak neivfiazněii
prokazujíbásníkovypokusy o uměléstrofickéa veršovéritvary (Vzpominky
z jihu' L897i lronické sicilidny, l9L3).
Klášterskjl psal taképrÓzu, knihy pro mládeŽ a děti, referáty o básnickfc1r sbírkách ve Světozoru,Zvottu, Máji a Lumíru. Vfznamnější ie ieho
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aktivita pčekladatelská,zejménav oblasti angloamericképoezie. Z anerické
poezie uspoňádal prvnÍ čes\f dvoudílnÝ vÍbor Modemí poezie americkd
(1906 a 1909). Jako Žák Sládkťrvve studiu angličtiny byl po ieho smrti
pověčendokončením pčekladtr dramatického r{i|a \p. Shakespeara; vedle
zbyfch dramat pieložil i jebo Sonety. Dále piekládal G. G. Byrona' H. !í.
Longfellowa, T. B. Aldriche, E. Barret-Browningovou (Portugalskésonety),
o. vilda a z němčinytéžN. Lenaua. Jako piekladatel lpěl Klášterskj'na co
neivěrnějšímpňevodu, a to jak myšlenkové stránky' tak i všech vnějších
formálních znakťr. Snaha maximálně se pŤiblížit originálu však často
zabránila hlubšímu proniknutí k specifickjm rysťrmpoetiky pčekládaného
autoÍaa takévětšíčtivostidíla.

Václav Kliment Klicpera
/L792-L85e /
Pňednídramatlk obrozenské|iteratury' označovanfčastoza
zakladate|e českéhodramatu. 7ieho ěetnfch divade|níchher
žiiídodnes na jevišti veselohry. Autor zábavnfch dek|amovánek
a historickfch povídek.
Narodil se 23. 11. |792 v Chtumci nad Ciďinou, kde se učil krejčlm
a potom iezníkem. Teprve v šestnáctiletech odešeldo Prahy na gymnáziurr
a filozofii, r. 1816 započalse stuďem meďcínn po dvou letech ho však
zanechď a věnoyď se stuďím humanitním. v tédobě byl hercem ochotnickédružiny, která pod vedením J. N. ŠtěpánkapoŤádala českápňedstavení
na Stavovském ďvadle, a hry, které tehdy napsď, paďí mezi jeho nejzdaiilejšíďla. Roku 1819 odešel učit na gymnázium do llradce Králové, tam
takéÍiďl ochotnické ďvaďo a stá| až do r. 1846 v popiedí p;obouzejícího
ggftíÍodníhoživota. Potom piešel do Prahy na staroměstské Akademické
gymnázium a za revoluce r. 1848 se aktivně poďlel na práci Národníbo
v'.i'boru'zvláště v oblasti školsképolitiky. Roku 1850 byl jmenován ieďtelen Akademického gymnázia, iež bylo tehdy nakrátko jedinou českou
stier|ní školou v Rakousku, avšak o tči léta později byl pio svťrjnárodně
vyhraněnf postoj odvolán a poslán do penze. ZenŤe| v Ptaze 15. 9. 1859.
Klicperťrv literfuď talent byl vj'razně dramatickj'. V pčedrrluvě k povídce
Tohíh o tom napsal: ,,Mně jest ce$ svět dramatická báseĎ! Ze všeho,co
čtu,ze všeho,co vidím, bezvolně scénysepňádám a osnuju... Ačkoliv byl
va|nou část života vzdrílen ďvadelního centra' dokázal napsat více než
padesát her, jež byly většinou dramaticky pťrvodní.Již tím se podstatně
liší od ostatních plodnfch dramatikŮ obrozenského období, kteff - jako
v. Thám, J. N. Štěpáneka J. K. Tyl - byli praktickjuri ďvadelniky a na-

