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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
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Krrálové a filozofii v Praze. V r. 1828 zanechď studií, věnoval se literatuče
a bohémsky se vyŽíval v pražském kulturním a společenském děnÍ i v ro-
mantick!'ch citov]ich vztazich. v l. 1830-31 spoluredigoval časopis Če-
choslav; tam vyšla jeho báse České lesy, hlásící se jinotainjm obrazem
Životodárného vj'chodního větru k pčíkladu polského povstání; vzbudila
nadšení odbojné mládeže, ďe i pozornost riŤadťr. Politickf dohled, rostoucí
existenční obtíŽe i otcúv nátlak piiměly Langra počátkem 30. let k náwatu
do Bohdanče. Tradičnl život venkovskébo městečka mu poskytl jak některé
nárněty k satirám na šosáctví, tak i pťrdu k podnětnjm folklÓrním vfzkumtrm.
Po několika letech zdejšího pobytrr však prud,ce ochabla jeho kulturď akti-
vita a v souvislosti s tvťrrčí i citovou krizí u něho propukly pňíznaky dušerm!
choroby. Po r. 1835 už téměň nepsal, pomáhal otci v riiad,ě. Zemčel v ro-
ďšti 28. 4.1846.

V rané tvotbě (B jky, č. |829) se Langer opírď o oblíbené klasicistické
vzory. Ustálené žánty a formy se mu zároveů stávďy qf'choďskem k akfuál.
ním obměnám tradičních námětťr a prostiedkem k vyjáďení vlastnlho
postoie. Do venkovskj'ch idyt ukládá motivy lidovfch pohádek a pověstí
(Selanky' 1830)' do zvíťecích bajek, historickfch bájÍ nebo milostn; ch
lamentací v kramráŤském stylu satiru na nfuodní nesvomost' na vnějškové
vlastenectví i na básnickou man1iru (veršované Kt?Ťiw, č. 1829-3l).
S osobitou ironií pak odkrlvá společenské a literámí konvence své doby ve
dvou satirickfch dílech. Y Bohdaneckém rukopise (1831)' složeném z l0
',starobyl1 ch.. mravokárn1|'ch slok o ,,děvčátkách našich časri.. a z obšírné-
ho samolibého komentáče, paroduie Hankovo vydání Rukopisťr a v aaráž-
kách postihuje soudobé kulturní poměry. V delšÍ ptÓze Den v Kocourkouě
(č. |832)' stylizované podle Komenského Labyrintu světa, obzÍtáv podobě
pou.ríka, provázeného kocourkovskjm panem Vševědem, nejruznější
stránky světa českého šosáctvÍ v čele s maloměstsky omezenou honorací.

Intenzívně se Langer zam1i'šlel nad tvÍrrčím vyrržíváním lidové sloves-
nosti. ohlasová poezie i vlastní pčeklad Starožitnllch btimi ruskllch (č. 1834)
ho podnítily k srovnávacímu rozboru Čebkovského Ohlasri a jejich hlav-
ních folklÓmích vzorťr. Epickf ráz ruskj'ch básď podle jeho názoru umožnil
vysokou uměleckou hodnotu jejich nového ztvárnéni, kdežto umělé napo-
dobení (objektivní ,,ohlas..) lyrické písně české, jqírnž aákJaf,em ie vjmz'
subjektivních citťr a nálad, pŤímo odporuje její podstatě" a stává se spíš
,,parodií... Y Česk!,ch krakovtičcich (č. 1835) se autor pňiblížit lidové tyrice
jinou cestou než učená básnická družina Čelakovského. Tvoňil texty písní
jako lidovf zpěvák: na známou meloďi, v rytÍnu taice' 7A ričasti obecen-
stva, které si vyžaduje a hned osvojuje další sloky. Improvizovď je na
bohdanečskfch tanečních zábavách, ,,hově citu okamžitému... sbíÍku
uvozuje 6 zlidově ch krakováčkri (polskfch tanečních písní, které se u nás
zpiva|y v českém zněni Čelakovského), Langrovlm dílem je dalších 50
písní. Vložil do nich osobní motivy svého milostného štěstí i hoče a v ná"na-
ku ie spjal s okolní krajinou. Podobně intimní táz má i kratší cvklus kra-
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kováčkťr Hraběnce * * * na punátku' vyiadfuiícÍ tradičnimi postupy lidové
poezie hlavně vzpomínku na ztracenou lásku.

Prvky nového pojetí obsahovaly také l.angrovy folÉlÓrní z4znatny
a stuďe. Autor si v ďch (podobně iako později Bben) soustŤeděně všímá
lidové epiky - pohádek a pověstí; zápisy textu spojule (iako moderní folk-
loristika) s vj,kladem o pčíležitostech, zrrycích' tancích a obladecb' k nirnž
se iednotlivá slovesná díla poutají (Svatební ofuQe apístlě; České prostoná-
rcdní ob1lěeje a písně).

Langer pŤesátrl hranici uměleckfch metod a piedstav obrozenského pre-
romantismu, z něbož vyšel. Nebyl tak silnou básnickou osobností' aby
vywoŤil poezii nového druhu, avšak alespoĎ v nábězích k ní svjm dílem
směŤoval. Proto se stal blizkf nastupující romantické generaci Máchově'
kterou pšitahoval i iako nekonvenční lidskf typ.

Josef Linda
/1780-1834/

Yyna|ézavf novináÍ' tvúrce básnicky pojaté historlcké povídky
a dramatu. Podílel se pravděpodobně na epickfch básních RKZ.

Naroďl se iako syn hutníka v Ťíjnu 1789 v Novfch Mitrovicích neda-
leko Nepomuka. Gymnázirrm a filozofii studoval v Plzni' tĚiadvacetiletj'
pňišel do Prahy, dokončil filozofii a vstoupil na práva, navštěvovď také
soukromé pčednášky J. Dobrovského. SpŤátelil se s V. Hankou a v iejich
společném bytě objevil ve staré knize ápis Pímě qtšehradskn, prního ďla
z ňady rukopisnj'ch padělkir. Po složení zkoušek nedostal v Ptaze žádané
místo profesora, věnoval se novináčsM a pro ně opustil i zarrěstnánt
v Univerzitni knihovně. Ptrsobil v Sch ďeldovj'ch C. k. pražskfch novi-
nách, redigova| Vlastenského zz.lěstozlatele (L82o-24)' pak do konce života
ve vydavatelství Haasovj'ch Pražské nodny a ieiich beletristickou pŤílohu
Rozličnosti. Poslední léta trpěl těŽkou tuberkulÓzou, zemňel v Praze
r0.2. L834.

Jeho promyšlená práce v novinách znamenalá etapu české žunďistiky
po Krameriovi a pied Tylem. Linda nacMzel i za cenzurního tlaku roma-
nité zpťrsoby, jak piipomírrat myšlenky osvícenské humanity a požadavky
svobody osobní, sociální i politické, doveď takticky vyiaďovat nechuť
k absolutismu a ieho nástrojťrm. Byl sčet$ v ewopskfch literaturácb' vf-
Ěatky z literárních děl uplatĎoval v novinácb otiskl tatrto i .alé pasáže
z dramat Shakespearoq!'ch (ve svém pŤekladu)' psal i áskávď od pfispěva.
tel{r stati o českém a slovanském dávnověku, o historickÍch památkácb
a osobnostech' všímal si také soudobého pražského lidového života, slav-
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nách, redigova| Vlastenského zz.lěstozlatele (L82o-24)' pak do konce života
ve vydavatelství Haasovj'ch Pražské nodny a ieiich beletristickou pŤílohu
Rozličnosti. Poslední léta trpěl těŽkou tuberkulÓzou, zemňel v Praze
r0.2. L834.

Jeho promyšlená práce v novinách znamenalá etapu české žunďistiky
po Krameriovi a pied Tylem. Linda nacMzel i za cenzurního tlaku roma-
nité zpťrsoby, jak piipomírrat myšlenky osvícenské humanity a požadavky
svobody osobní, sociální i politické, doveď takticky vyiaďovat nechuť
k absolutismu a ieho nástrojťrm. Byl sčet$ v ewopskfch literaturácb' vf-
Ěatky z literárních děl uplatĎoval v novinácb otiskl tatrto i .alé pasáže
z dramat Shakespearoq!'ch (ve svém pŤekladu)' psal i áskávď od pfispěva.
tel{r stati o českém a slovanském dávnověku, o historickÍch památkácb
a osobnostech' všímal si také soudobého pražského lidového života, slav-




