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sbírce podáno s vypiatjm mratmím patosem. SatiriclcÍm protějškem Běs{r
je pak sbírkaĎtibel frajtrnl (1946).
Současněs ptrvodními verši rozvinul Kňička i svou pÍekladatelskou aktivitu. Ptrvodně soustŤeděnak ruskjm symbolistťrm (V. Brjusov, K. Balmont' I. lrrnin) postupně se po první světovéválce rozšifuie jak na klasickou ruskou poezii (A. s. Puškin' M. l. Lermontov) a na byliny' tak na
ruskou a francouzskou poezii a drama. Životním dílerrrKňičkovfm v oblasti
piekladu pňitom z{rstalo jeho pietlumočení lffiy A. S. Puškina.

BenešMetod 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. Sušilem hlavou národního katolického hnutí. Aby se léčil,odejď r. 1853 do
Rožnova pod Radhoštěm a tam na vjzrru F. Sušila začalsbírat lidové pohádky. 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 (pÍevážněnáboženskéhoa vfchovnéio obsahu), ieho vjznam pro literatrrru spočíváv 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 Kuldovjch 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 vyprávěčťrnajednou
a jejich vyprávěď zaznamenávď pak s velkou pŤesnostíiazykovou i obsahovou. Zapisoval rÍrznévarianty, někdy i iména vyprávěčťr,jejich stáňí
a místa pobynr. Tln všín se lišil od většiny soudobfch sběratelťra blížil
se modernlm pčedstavámo áznamu folklÓmí worby. lako vydavatel svfcb
áznamú byl však poplatnf svédobě i svému povoláď. Vylučovď vyprávění' která neodpovídala jeho pÍedstavě o čistétradio' 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
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zpŮsobilé pro tisk, uvďejůoval ien iednu variantu, poMdky pak částečoě
upravoval stylisticky a stíÍal vyaalé náŤečnízvláštoosti. Zaznamenal pies
200 poMdek, ale uvďejnit jich jen asi polovinu ve sbírce Moravské národnl
(1854)' pozděii rozšíienéjako Moravpohádhy a pozlěsti z oknlí rožnooského
potlěsti,
a
pohátlhj6
oby@e ?oÚěry (|874:75). Chtěl sebrat poskéttdtoilní
Moravy,
tak
z
celé
Mdky
iako Sušil sebral moravské písně; protože mu
odchod zMroravy zabránil v dalšípráci, podďtil ke sbíráníjiné praconíky.
Sbfuka jeho zápisÍr patčÍk nejbohatším souborťrm krajové lidové prÓry
z poloviny minulého století a takéjejich knižnívYdán{ se iaď veďe pohádek
K. J. Erbena a B. Němcové k neirrÍznarnnějšÍmpoMdkovfm celkúm té
doby.

Jaroslav Kvapil
/ r86 8 - r.960 /

Lyrik navazuiícíveršem t okruhem básnickfch p edstav na poezl|
|. Vrchlického a autor d|vadelníchher ztělesilujícíchsymbolizující'
tyrickéa impresionistické tendence drarnatiky z konce století.
|ako režisér,vytváÍejícímoderní pojetÍrežijnítvorby, vfrazně
ovlivnil vfvoj novodobéhočeskéhodlvadla.
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 staročeskémlistu Hlas národa' později
y }rfd1gílníchlistech a v Českéstráži. Reďgoval časopis Z|atá Praba a
v |. 1897-1925 znánou edtcl Ottotla Světoud k hanna. Vedle poezie' v je.
iímž znamen:Ívstoupil do literatury, se začalv 90. letecb věnovat ďvaďu'
g nírnž[g sbližovala i láska a později manžďswí (1894) s vynikajícíherečkou
od r. 1900 pťrsobil jako rďiser a dtamaturg'
H. Kubďovou-Kvapilovou.
od r. l9l2 jako šéfčfurohryNárodního divadla. Divadelním áimen jsou
motivovány i Kvapilovy piekladn zvláště Ibsenovfch a Biiirnsonovfch
draoat. Vedle umělecké tvorby byl Kvapil iniciatirmÍm kulturně politickfm pracovníken: jeho vďejná aktivita vyvrcholila za prrmÍ světovéválky
členswím v ilegální protirakouské organizaci lvlafre. Z Kvapilova podnětu
a v ieho stylizaci vyšď v květnu L9L7 ManiÍest česblchspisooaulŮt,prokla.
muiící právo českéhonároda na samostatnÝ politickÍ ávot a vyzlvaií'ď
česképoslance 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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