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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.
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tr za nacistické okupace se zapojil do práce v odboji a byl kratší dobu vězněn.
Po válce byl imenován národním umělcem a nastudovď |eště několik
piedstavení ve Vinobradském divaďe; zemčel v Praze lo. l. l95o. - svÍli
bohatf život, v němž se setkal s mnoha lidmi uměleckého i vďeinébo světa,
zachytil ve svěŽích memoárech o čem oím (t932' 2. rozš. vydán| vyšlo ve
dvou svazcích v |. |94647).

Do české literatury vstoupil Kvapil na sk]onku 80. let jako lyrickf básník
maiící tizkf vztah k poezii Vrchlického, a to zejména k jeho smyslovému
okouzlení a k virtuozitě básnickfch forem, jak ie neitypičtěji pčedstavovaly
sbírky Dojmy a rozm4ťy a Hudba v duši. Pod vlivem Vrchlického, g Dímž
ho pojilo osobní pčátelství a kter!'uváděl a kriticky prosazoval Kvapilovy
sbirky (r. 1890 napsal napŤ. piedrrrluvu k Rrž^áozému keťi), se ocitá Kvapi-
lova básnická tvorba piedevším tvarem svého verše; okruh básniclcfch
piedstav prvních sbírek, pro něž jsou pťíznačné subjektivní tÓny melan-
cholické snivosti, dusného erotismu a urrďen!'ch ná|ad' (Padaj c| In:ězdy,
1889)' zároveĚ spojuje tuto inspiraci s motivickfmi oblasy francouzské
dekadentnl a symbolistické lyriky. Kvapilťrv verš se zjednodušuie a zba.
vuje vněiškové virtuÓznosti ve sbírce inspirované vztahem k H. Kubešové
Liber aureus (189a); knižka znomená zároveĎ i zjasnění básníkova ávot.
ního pocitu v erotické lyrice dirvěŤivé oddanosti. Pozděiší Kvapilovy sbírky
veršťt' naplněné tichou ádumčivostí a Životďm smírem,'nepĚinesly jiŽ do
jeho tvorby nové tÓny.

Autorova tvťrrčí aktivita se zatím pťenesla do oblasti divadla. V polo-
vině 90. let začal Kvapil psát dramata; i pro ně je od počátku pŤíznačná
melancholická náladovost, v někter ch pčípadech spojená s vlivem s1mrbo-
Iistického dramatického projevu (nejvyhraněněii v triptychu básnickj'ch
aktovek Memento, 1896). Na jeviště Národního ďvadla se Kvapil dostď
lrned prvnÍm svjrm celovečerním dramatem Btudička (1896), pokusem
o problémovou hru ze současnosti, o malíii, kteqf se potáci mezi urnělec.
kjm a měšťáck1fm prostťedím a h-vne odcizením světu, z něhož vyšel. Po-
ietím konfliktu se Kvapil podílel na dobov ch tendencích českého dramatu
(M.A. Šimáček, F. X. Svoboda), vyzdvihuiících pod vlivem naturalismu
determinující roli prostierlí v lidském osudu.

Snaha napsat realistické společenské drama zťrstala v Kvapilově dile
osamocená; nadále se uŽ cele poddal sklonu k melancholickému lyrismu,
náladě a pohádkovému kouzlu, jehož projevem se stala veršovaná drama-
tická báchorka lehce symbolizujícího básnického podtextr: o prchavé kráse,
věčně unikaiící z dosahu člověka (Princezna Pampeliška, 1897 3 Rusalka,
1901, psaná jako libreto k opeŤe Antonína Dvočáka). Aby dospěl k alegoric-
kému vyznění pohádkového děie, vycházejícího v populární hie o Pampe-
lišce z drobného poetického nápadu - personifikace květiny' již roznesou
podzimní větry -, sloučil Kvapil ovzduší uměIé andersenovské pohádky se
symbolikou tehdcjších novoromantickfch scéďckfch básď (Hauptman-
nťrv Potopen! zvon) a s tradičními motivy národní lidové slovesnostl

Svět pohádkové ďegorie opustil Kvapil pied závěrem své dramatické

dráby hrou obtaka (l9o3). Tento náladov! obtaz skrytého vnitŤního roz-

poloŽení, odehrávající se mezi čtyÍni hlavními postavami v zdánlivě ne-

pohnutém, ktidném prostiedí venkovské fary, piedstavuje téměň čistf typ

impresionistické hry bez děie; iejí dramatičnost je zcela pienesena do

niternj'ch hnutí podbarven!'ch náladovjm souzněním lidskÝch citťr s kra-

íinnÝm pÍostieďm. Hlavní role herečky Máji Zemanové byla napsána pií-

mo pro H. Kvapilovou, která byla už dŤív vynikaiící interpretkou Kvapi-

loví'ih žensk!'cb postav (Heleny Lindnerové v Bludičce, princezny Pam-

pelišky).
Podstatněji než j,ako poněkud eklektickj' dramatik poznamenal Kvapil

wáč moderního českého divadelního umění jako dramaturg a režisér. Svou

uměleckou iniciativou vytvoiil nové pojetí reŽisérského rikolu jako dramatu

rovnocenné tvorby, j|Ž režisér ztělesltuje svou scénickou pňedstavu; opíral

se v tom i o pčíklad velk ch postav světové reŽie Maxe Reinhardta a K. S.

Stanislavského (r. 1906 se zaslouŽil o pohostinské hry Moskevského umě-

leckého ďvadla - MCHAT - v Praze). Na českém jevišti prosaďl po|etí

scénického díla iako zákonitého uměleckého celku a pÍinesl sem smysl pro

barvitost a náladovou iednotu divadelního pňedstavení. Stejně podstatně

se podílel i na umělecké reformě repertoáru první české scény, na jeho vy-

manění z vlivu měšéáckého vkusu a na vyrovnání s vjvojem světové i do-

mácí dramaturgie: s pomocí vlraznfch hereckj'ch individualit E. Vojana

a H. Kvapilové uváděl v něm zejména H. Ibsena, A. P. Čechova a M. Gor-

kého a odvážně vybíral pfrvodní novinky (napŤ. Theerovo básnické drama

Faěthon). Zvlášť vfznamné bylo Kvapilovo nekonvenční, umělecky pru-

boiné pojetí Shakespeara na české scéně, které vywcholilo cyklickjm uve-

dením ieho her v r. 19l6; tento Kvapilirv iubilejní shakespearovskj' cyklus'
uváděnÝ k tčístému vjtočí básníkovy smrti' jedna z největších kultumích
události válečnfch let, zaptrsobil jako umělecká manifestace české kultumí
sílv a národní woŤivosti.

Josef Jaroslav Langer
/1806-1846/

obrozenskf básnfu, satirlk' národoplsnf sběratel. Kritlckfml
postňehy o soudobé spotečnosti, názory na fo|klÓr a jeho vztah
k |iteratuÍe i osobní citovou náplní svfch improvizovanfch
lyrickfch pÍsní souv|sel s nástupem romantického proudu v české
IiteratuÍe.

Naroďl se 12. 1l. 1806 iako syn zámožného rolrríka a městského dťt-

6[9r|níhg v Bohdanči na Pardubicku' studoval gymrrázirrm v Hradci
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I za nacistické okupace se zapojil do práce v odboii a byl kratšt dobu věznb.
Po válce byl jmenován 'fugr|ním umělcen, e nastudoval ještě několik
pčedstavení ve Vinohradském ďvaďe; zenňel v Praze ro. 1. l95o. - svei
bohatf život, v němž se setkal s mnoha lir|mi g661.6"ého i vďeiného světa,
zachytil ve svěžích menoárech O čen oím (1932' 2. rozš. vydánt vyšlo ve
dvou svazcícb v |. 19464I).

Do české literatury vstoupil Kvapil na sklonku 80. let jako lynckÝ básnlk
maiÍď tizkÝ vztah k poezii Vrchlického, a to zeiména k jeho smyslovénu
okouzlenÍ a k virnrozitě báonickfch forem, jak ie nejtypičtěii piedstavovďy
sbírky Dojmy a foauary a Hudba v duši. Pod vlivem Vrchličkého, s.tm'
ho pojilo osobní pňátelstvÍ a kterf uvádět a kriticky prosazoval Kvapilovy
sbírky (r. 1890 napsal napŤ. pťedmluvu k kÍtžwénu hežfi, se ocitá Kvapi.
lova básnicM tvorba pňedevšínr tvarem svého verše; okruh básnickfch
piedstav prvnÍch sbÍrek, pro něž jsou pčíznačné subjektirmí tÓny melan.
cholické snivosti, dusného erotismu a umďeofch nálad (Pad,j|cI |nlězdj1,
1889)' zároveĚ spoiuje tuto inspiraci s motivickfmi oblasy franoouzské
dekadentní a syrmbolistické lyriky. Kvapil{rv verš se zjednodušuie a zba.
vuje rmějškové virtuÓznosti ve sbírce inspirované vztahem k H. Kubešové
Libet aureus (189a); knížka znanená zároveů i ziasnění básďkova Život-
ního pocitu v erotické l1ttice dŮvěčivé oddanosti. Pozdější Kvapilovy sbírky
veršú' nap|něné tichou ádumčivostÍ a životním smÍrem,hepŤinesly iiž do
jeho worby nové tÓny.

Autorova tv rčí aktivita se zatím pÍenesla do oblasti divaďa. V polo.
ui"i 90. let začal Kvapil psát dramata; i pro ně ie od počátku pŤIaa&á
melancholickánáIadovost, v některfch pčípadech spoiená s vlivem symbo.
listického dramatického projevu (nejvyhraněněii v triptychu bnsnictych
aktovek Memento, 1896). Na ieviště NárodnÍho ďvaďa se Kvapit dostď
hned prvním svjm cďovečerním dramaten Bludiěka (1896), pokuserrr
o problémovou hru ze současnosti, o malÍňi, kterf se potácí mezi-umělec-
klm a měšťáclrlm prostiedim a hyne odcizením světu, z něhož vyšel. Po.
ietím konflikru se Kvapil poďlel na dobovfch tendencich českého dramatu
(M. A. Šimáček, F. X. Svoboda), vyzdvihuiících pod vlivem naturalismu
determinuiící roli prostčeď v lidském osudu.

Snaha napsat realistické společenské drama zťrstala v Kvapilově díle
osamocená; nadále se už cele poddal sklonu k melancholickému lyrismu,
náladě a pohádkovému kouzlu, jehoŽ projevem se stala veršovaná dnma.
tická báchorka lehce symbolizujícÍho básnického podtextrr o prchavé krfue,
věčně unikaiícÍ z dosahu člověka (Pincezna Panpetiška, íael 3 Ru'aiko,
1901' psaná jako libreto k opeňe Antoďna Dvoiaka). Aby dospěl k alegoric-
kému vyznění pohádkového děje, vycházejícího v populámt hÍe o Pampe-
lišce z drobného poetického nápadu - personifikai"_kuětioy, iiž rozneiou
podzimní větry -, sloučil Kvapil ovzduší umělé anders*oo'ké pohtidky se
symbolikou tehdejších aovoromantickÝsh scénickÍch básď (Hauptman-
n{tv Potopenf zvon) a s traďčními motivy národní lidové slovesnosti

Svět pohádkové alegorie opustil Kvapil p ed závěrem své dranatické
dráhy hrou oblaka (1903). Tento náladov!'obraz skrytého vnitÍního roz-
položení, odebrávaiící se mezi čt}'ini hla\mími postavami v zdánlivě ne-
pohnutém, klidném prostieď venkovské fary, pňedstavuje téměŤ čisty typ

impresioďstické hry bez děie; ieií dramatičrrost ie zcela pienesena do
niternfch hnutí podbarvenfch náladov m souzněním lidskÝch citťr s kra-

iinnÍm prosďer|lm. Hlavní role herečky Máji Zemanové byla napsána pŤÍ-

tno pÍo H. Kvapilovou, která byla už dfív vynikaiící interpret}ou Kvapi-

lorrÍch ženskfch postav (Heleny Lirndnerové v Bluďčce, princezny Pam-
pelišky).

Podstatoěji než iako poněkud eklektickÝ drarnatik poznanenal Kvapil

wáň moderního českého ďvadelního uměď iako dramaturg a režiser. Svou
uměleckou iniciativou vywoŤil nové pojetÍ režisérského rikolu jako dramatu
rovnocenné tvorby, j[ž rcžisét xělesĎuje svou scénickou piedstavu; opíral

se v tom i o pÍíklad velkj'ch postav světové reŽie Maxe Reinhardta a K. S.

Stanislavského (r. 1906 se zasloužil o pohostinské hry Moskevského umě-
leckého ďvadla - MCHAT - v Praze). Na českém jevišti prosadil poietí

scénického ďla iako zákonitého rrněteckého celku a piinesl sem smysl pro

barvitost a náladovou iednotu ďvadelrrího pčedstavení. Steině podstatně
se podílel i na umělecké reformě repenoáru první české scény, na ieho vy-
maněď z vlivu měšťáckého vkusu a na vyrovoání s vjvojem světové i do-
mácí dramaturgie: s pomocí vÍraanÝch hereck!'ch inďvidualit E. Vojana
a H. Kvapilové uváděl v něm zejniéna H. Ibsena, A. P. Čechova a M. Got-
kého a odvážně vybíral pÍrvodní novinky (napŤ. Theerovo básnické drama
Faěthon). Zv|ált vlzroanné bylo Kvapilovo nekonvenční, umělecky prÍr-

boiné poietí Shakespeara na české scéně, které vywcholilo cyklickfm uve.
dením ieho herv r. 1916; tento Kvapiltrv jubilejď shakespearovskf cyklus'
uváděnÝ k tŤístému vltočt básďkovy smrti, iedna z neivětších kulturních
událostí vátečnÝch let, zap{rsobil jako umělecká manifestace české kulturní
síly a náro4n| tvočivosti.

Josef Jaroslav Langer
/L806-1846/

obrozenskf básn|k, sat|rlk, národop|snf sběratel. Kritlckfml
postňehy o soudobé ipo|eěnost|, názory na folklÓr a jeho vztah
k |iteratuňe I osobní cltovou nápIní svfch |mprovizovanfch
tyrickfch písní souvlsel s nástupem romantického proudu v ěeské
literatuňe.

Naroďl se 12. 11. 1806 iako syn zámožného rolníka a městského dú-

chodnÍho v Bohdanči na Pardubicku, studoval gymnázium v Hradci




