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sbírce podáno s vypiatjm mratmím patosem. SatiriclcÍm protějškem Běs{r
je pak sbírka Ďtibel frajtrnl (1946).

Současně s ptrvodními verši rozvinul Kňička i svou pÍekladatelskou akti-
vitu. Ptrvodně soustŤeděna k ruskjm symbolistťrm (V. Brjusov, K. Bal-
mont' I. lrrnin) postupně se po první světové válce rozšifuie jak na klasic-
kou ruskou poezii (A. s. Puškin' M. l. Lermontov) a na byliny' tak na
ruskou a francouzskou poezii a drama. Životním dílerrr Kňičkovfm v oblasti
piekladu pňitom z{rstalo jeho pietlumočení lffiy A. S. Puškina.

Beneš Metod Kulda
/1820-1903/

Katollck| kněz; beletrista a publicista" Proslu| jako sběrate|
a vydavatel moravskfch pohádek.

Naroďl se 16. 3. 1820 v lvančicíc\ kde byl ieho otec kožďníkem
a maiitele'n polností. V Jiblavě vystudoval gymnázium, v Bmě filozofii
a bohosloví. Jako kněz pÍrsobil v několika moravskfch obcÍch, v l. 1850 ď
1859 v Brně v ristavu pro zanedbanou mládež. V Brně byl spolu s F. Su-
šilem hlavou národního katolického hnutí. Aby se léčil, odejď r. 1853 do
Rožnova pod Radhoštěm a tam na vjzrru F. Sušila začal sbírat lidové po-
hádky. Z Brna se dostal do Čech na faru v Chlumu u Seďčan a r. 1870
se stď kanovníkem na Vyšehradě v Praze. V posledních letech života
oslepl; zenŤel v Praze 6.5. 1903.

Ačkoliv psal Kulda od mláď básně, prÓzy a články (pÍevážně nábožen-
ského a vfchovnéio obsahu), ieho vjznam pro literatrrru spočívá v pracích
národopisnfch. Zde by| nejvěmějším žákem F. Sušila, od něho piiiď
podnět ke sbírání pohádek, jeho ricnr k lidové tradici, ke všem proievtrm
lidového uněď a k lidovému jazyku i jeho sběratelskou metodu. V Kuldo-
vjch národopisnfch praďc\ které se tfkají picvážně potrtídek, musíme
rcjzlišovat vfďedky sběratelské a vydavatelské. lako sběratel usilovď ve
svfch zápisech o dokumentárď věrnost, snažil se pňi zapisováď potrltdek
vywoňit autentické prostíedí tím, že zvď několik vyprávěčťr najednou
a jejich vyprávěď zaznamenávď pak s velkou pŤesností iazykovou i obsa-
hovou. Zapisoval rÍrzné varianty, někdy i iména vyprávěčťr, jejich stáňí
a místa pobynr. Tln všín se lišil od většiny soudobfch sběratelťr a blížil
se modernlm pčedstavám o áznamu folklÓmí worby. lako vydavatel svfcb
áznamú byl však poplatnf své době i svému povoláď. Vylučovď vyprávě-
ní' která neodpovídala jeho pÍedstavě o čisté tradio' nezďazovď poMdky,
v nichž byly drsné detaily nebo obhroublé a'rozpustilé scény, ani ty, které
byly projevem cítění s poddanfmi, se zbojníky apod, Z toho, co lml| za

zpŮsobilé pro tisk, uvďejůoval ien iednu variantu, poMdky pak částečoě
upravoval stylisticky a stíÍal vyaalé náŤeční zvláštoosti. Zaznamenal pies

200 poMdek, ale uvďejnit jich jen asi polovinu ve sbírce Moravské národnl
pohádhy a pozlěsti z oknlí rožnooského (1854)' pozděii rozšíiené jako Morav-
ské ttdtoilní pohátlhj6 potlěsti, oby@e a ?oÚěry (|874:75). Chtěl sebrat po-

Mdky z celé Moravy, tak iako Sušil sebral moravské písně; protože mu

odchod zMroravy zabránil v další práci, podďtil ke sbírání jiné praconíky.

Sbfuka jeho zápisÍr patčÍ k nejbohatším souborťrm krajové lidové prÓry

z poloviny minulého století a také jejich knižní vYdán{ se iaď veďe pohádek

K. J. Erbena a B. Němcové k neirrÍznarnnějšÍm poMdkovfm celkúm té

doby.

Jaroslav Kvapil
/ r86 8 - r .9 60 /

Lyrik navazuiící veršem t okruhem básnickfch p edstav na poezl|
|. Vrchlického a autor d|vadelních her ztělesilujících symbolizující'
tyrické a impresionistické tendence drarnatiky z konce století.
|ako režisér, vytváÍející moderní pojetÍ režijní tvorby, vfrazně
ovlivnil vfvoj novodobého českého dlvadla.

Jaroslav Kvapil se naroďl 25. 9. |868 v Chudenicích u Klatov' kde

ieho otec p{rsobil jako lékď. Absolvoval gymnázium' krátce byl zapsán
v Praze na meďcíně a později studoval na univerzitě filologii. od r. 189l
pracoval iako ž:urnďista, nejprve v staročeském listu Hlas národa' později
y }rfd1gílních listech a v České stráži. Reďgoval časopis Z|atá Praba a
v |. 1897-1925 znánou edtcl Ottotla Světoud k hanna. Vedle poezie' v je.

iímž znamen:Í vstoupil do literatury, se začal v 90. letecb věnovat ďvaďu'
g nírnž [g sbližovala i láska a později manžďswí (1894) s vynikající herečkou
H. Kubďovou-Kvapilovou. od r. 1900 pťrsobil jako rďiser a dtamaturg'
od r. l9l2 jako šéf čfurohry Národního divadla. Divadelním áimen jsou

motivovány i Kvapilovy piekladn zvláště Ibsenovfch a Biiirnsonovfch
draoat. Vedle umělecké tvorby byl Kvapil iniciatirmÍm kulturně politic-
kfm pracovníken: jeho vďejná aktivita vyvrcholila za prrmÍ světové války
členswím v ilegální protirakouské organizaci lvlafre. Z Kvapilova podnětu
a v ieho stylizaci vyšď v květnu L9L7 ManiÍest česblch spisooaulŮt, prokla.
muiící právo českého národa na samostatnÝ politickÍ ávot a vyzlvaií'ď
české poslance ve Vídni k státoprármímu boji a k obhaiobě buržoazně de.
mokratickfch svobod. Po osvobození púsobil krátce v ministeÍstvu a{19dnÍ
osvěty, ale r. l92l se vrátil k dívadelní worbě jako rďisér Vinohradského
divaďa; ptrsobil tu do r. 1928, kdy odďď pro o&í chorobu do soukromí.
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sbírce podáno s vypiatÍm mravnÍm patosem. Satirickjm protějškem BěsÍr
je pak sbírka Ďtíbel frajtrmt (1946).

Současně s pirvod.ními verši rozvinul Krička i svou piekladatelskou akti.
vitu. Pťrvodně soustieděna k ruskÍm symbolistrim (V. Brjusov' K. Bat.
mont' I. lrrnin) postupně se po první světové válce rozšifuje iak na klasic-
kou ruskou poezii (A. S. Puškin' M. J. Lenrrontov) a na byliny' tak na
ruskou a francouzskou poezii a drama. Životnim dílem Kiičkovjm v oblasti
pÍekladu pÍitom zťrstalo ieho pietlumočení lyriky A. s. Puškina.

Beneš Metod Kulda
/ t820-1903/

Katollckf kněz; beletrlsta a pub|lcista. Proslul iako sběratel
a vydavatel moravskfch pohádek.

Narodil se 16. 3. 1820 v Ivančicíc\ kde byl jeho otec kožďníkem
a maiitelem polností. V Jihlavě vystudoval gymnilziurn, v Bmě filozofii
a bohosloví. lako kněz pÍrsobil v několika moravsh.fch obcícb v l. 1850 až
1859 v Brně v ristavu pro zanedbanou mládež. V Bmě byl spolu s F. Su-
šilem hlavou národního katolického hnutí. Aby se léčil, odejel r. 1853 do
Rožnova pod Radhoštěm a tam na ví.zvu F. Sušila začal sbírat lidové po-
hádky. Z Brrra se dostal do Čech na faru v Chlumu u Seďčan a r. 1870
se stď kanovďkem na Vyšehradě v Praze. V posledních letech života
oslepl; zemiel v Praze 6. 5. 1903.

Ačkoliv psal Kulda od mláď básně, prÓzy a články (pievážně nábožen-
ského a vfchovného obsahu), jeho vJrznam pro literaturu spočívá v pracích
národopisnfch. Zde byl neivěrnějším žákem F. Sušila, od něho piijal
podnět ke sbÍrání pohádek, jeho rictu k lidové traďci, ke všem projevťrm
lidového rrmění a k lidovému jazyku i jeho sběrateiskou metodu. V Kuldo-
vfch národopisnfch pracícb které se tfkají pievážně poMdek, musÍme
rcizlišovat vfsledky sběratelské a vydavatelské. Jako sběratel usilovď ve
svfch zápisech o dokumentámí věmost, snažil se pňi zapisováď poh'tdek
vywofit autentické prosďeď tím, že zval několik v1právěčtr najednou
a jeiich vyprávění zazlamrenáva| pak s velkou pčesností jarykovou i obsa-
hovou. Zapisoval rťrzné varianty' někdy i jména vyprávěěÍr, ieiich stáff
a místa pobytu. Tím všín se fišil od většiny soudobfch sběratelŮ a blížil
se moderním pŤedstavám o áznamu folklÓmí tvorby. tako vydavatď svfcb
áznamtt byl však poplatnf své době i svému povoláď. Vylubval v1ryráv&
ní' ktetá neodpovídala ieho piedstavě o čisté tradici' nezďazoval poMdky,
v nicM byly drsné deuily nebo obhroublé i'rozpustilé scény, ani ty, které
byly projevem cÍtění s poddanÍmi, se zbojníky apod, Z tobo, co uznal za

zpŮsobilé pro tisk, uvďejĎovď ien iednu variantu, potutdky pak částečně

ulravoval sťylisticky a stítal vyazné náieční zvláštnosti. Zaznamenď pÍes

2čro poMdek, ale uvďejnit jich jen asi polovinu ve sbírce Morazlské ndrodnl
potufulky a pwěsti z oh'olí rožuzlswho (1854)' později rozšÍiené jako Morao.

ine ruirodnt pohátlky, pctlěsti, obgčeje a pooěry Q874-75). Chtěl sebrat po.

hádky z celé Moravy, tak iako Sušil sebrď moravské písně; protože mu

odcbod z Moravy zabránil v další práci, podn|til ke sbírání iiné pracovníky.

Sbírka ieho ápisrir patÍí k nejbobatšÍm souborťrm kraiové lidové prÓzy

z poloviny minulého století a také jejich knižní vydání se Íadí veďe poMdek

I( J. Erbena a B. Němcové k neir'Íznamněiš|rn poMdkovlm celk m té

doby.

Jaroslav Kvapil
/L868-r .960/

Lyrik navazuiící veršem l okruhem básnIckfch pŤcdstav na poezll

|. Yrchtlckého a autor divadelnÍch her ztělesřuiících symbolizující'
|yrické á impresionistické tendence dramatiky z konce sto|etí.
|ako režisér, vywáÍeiící modernÍ poietÍ režijní worby, vfrazně
ovlivntt vfvoj novodobého ěeského d|vadla"

Jaroslav Kvapil se naroďl 25. 9. L868 v Chudenicích u Klatov' kde

|eho otec prlsobil jako lékď. Absolvoval gymnázium' krátce byl zapsán
v Praze na meďcíně a později studoval na univerzitě fitologii. od r. 1891
pracoval iako žurnalista, nejprve v staročeském listu Hlas národa' pozděii
'' NE'oanicn [stech a v České stráŽi. Reďgoval časopis Z|atá Ptaba a
v l. 1897-1925 známou edici Ottoga Szlětotsd knihovna. Veďe poezie' v ie.
iímŤ znaur6ff vstoupil do literatury, se začal v 90. letech věnovat divaďu'
g ním' |g sbMovala i láska a později manŽďswí (1894) s vynikajíď herečkou
H. Kubďovou-Kvapilovou. od r. 1900 pťrsobil jako rdiser a dnmaturg
od r. 1912 iako šéf činobry Národďho divadla. Divadelním ájnen isou
motivovány i Kvapilovy pieklady, zvláště Ibsenovfch a Bj rnsonodch
dÍamat. ygdlg rrmllecké tvorby byl Kvapil iniciatirmlm kulturně politic.

kfm pracovníken: jeho vďeiná aktivita vyvrcholila za prrmí světové války
člmstvírn v ilegální protirakouské organizaci lvlafie. Z Kvapilova podněnt
a v ieho stylizaci vyšel v květnu L9L7 ManiÍest česk,ch spisouatelťt, prokla.

mujíd právo českého národa na samostatnÝ politickÍ život a vyzlvaj(d
české poslance ve Vídni k státoprávnÍmu boii a k obbajobě buržoazně de-
mokratickÍch svobod. Po osvobození pusobil }xdtce v ministerstvu národoí
osvěty, ale r. 192l se wátil k ďvadelní worbě jako režisér Vinohradského
ďvaďa; pÍrsobil tu do r. 1928, kdy odďď pro oční chorobu do soukromí.




