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Krrálové a filozofii v Praze. V r. 1828 zanechď studií, věnoval se literatuče
a bohémsky se vyŽíval v pražskémkulturním a společenskémděnÍ i v romantick!'ch citov]ich vztazich. v l. 1830-31 spoluredigoval časopis Čechoslav; tam vyšla jeho báse Českélesy, hlásící se jinotainjm obrazem
Životodárného vj'chodního větru k pčíkladu polského povstání; vzbudila
nadšeníodbojnémládeže,ďe i pozornost riŤadťr.
Politickf dohled, rostoucí
existenčníobtíŽei otcúv nátlak piiměly Langra počátkem 30. let k náwatu
do Bohdanče. Tradičnl život venkovskéboměstečkamu poskytl jak některé
nárněty k satirám na šosáctví,tak i pťrduk podnětnjm folklÓrním vfzkumtrm.
Po několika letech zdejšíhopobytrr všakprud,ceochabla jeho kulturď aktivita a v souvislosti s tvťrrčí
i citovou krizí u něho propukly pňíznakydušerm!
choroby. Po r. 1835 už téměňnepsal, pomáhal otci v riiad,ě.Zemčelv roďšti 28. 4.1846.
V rané tvotbě (B jky, č. |829) se Langer opírď o oblíbenéklasicistické
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 zvíťecíchbajek, historickfch bájÍ nebo milostn; ch
lamentací v kramráŤskémstylu satiru na nfuodní nesvomost' na vnějškové
vlastenectví i na básnickou man1iru (veršovanéKt?Ťiw, č. 1829-3l).
S osobitou ironií pak odkrlvá společenskéa literámí konvence svédoby ve
dvou satirickfch dílech. Y Bohdaneckémrukopise (1831)' složenémz l0
',starobyl1 ch.. mravokárn1|'chslok o ,,děvčátkách našich časri..a z obšírného samolibého komentáče,paroduie Hankovo vydání Rukopisťr a v aarážkách postihuje soudobé kulturní poměry. V delšÍptÓze Den v Kocourkouě
(č.|832)' stylizovanépodle KomenskéhoLabyrintu světa, obzÍtáv podobě
pou.ríka, provázeného kocourkovskjm panem Vševědem, nejruznější
stránky světa českéhošosáctvÍv čeles maloměstsky omezenou honorací.
Intenzívně se Langer zam1i'šlelnad tvÍrrčímvyrržívánímlidové slovesnosti. ohlasová poezie i vlastnípčekladStarožitnllchbtimi ruskllch (č.1834)
ho podnítily k srovnávacímu rozboru Čebkovského Ohlasri a jejich hlavních folklÓmích vzorťr.Epickf ráz ruskj'ch básď podle jeho názoru umožnil
vysokou uměleckou hodnotu jejich nového ztvárnéni, kdežto umělé napodobení (objektivní ,,ohlas..) lyrické písně české,jqírnž aákJaf,emie vjmz'
subjektivních citťra nálad, pŤímoodporuje její podstatě"a stává se spíš
,,parodií...Y Česk!,chkrakovtičcich(č.1835) se autor pňiblížitlidové tyrice
jinou cestou než učenábásnická družina Čelakovského.Tvoňil texty písní
jako lidovf zpěvák: na známou meloďi, v
rytÍnu taice' 7A ričasti obecenstva, které si vyžaduje a hned osvojuje další sloky. Improvizovď je na
bohdanečskfch tanečních zábavách, ,,hově citu okamžitému... sbíÍku
uvozuje 6 zlidově ch krakováčkri(polskfch tanečníchpísní,kterése u nás
zpiva|y v českémzněni Čelakovského),Langrovlm dílem je dalších 50
písní.Vložil do nich osobnímotivy svéhomilostnéhoštěstíi hočea v ná"naku ie spjal s okolní krajinou. Podobně intimní táz má i kratšícvklus kra-
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kováčkťrHraběnce * * * 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) soustŤeděněvšímá
lidové epiky - pohádek a pověstí; zápisy textu spojule (iako moderní folkloristika) s vj,kladem o pčíležitostech,zrrycích' tancích a obladecb' k nirnž
prostonáse iednotlivá slovesná díla poutají(SvatebníofuQe apístlě; České
rcdní ob1lěejea písně).
Langer pŤesátrlhranici uměleckfch metod a piedstav obrozenského preromantismu, 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 nekonvenčnílidskf typ.

Josef Linda
/1780-1834/

Yyna|ézavf novináÍ' tvúrce básnicky pojatéhistorlcké povídky
a dramatu. Podílel se pravděpodobně na epickfch básníchRKZ.
Naroďl se iako syn hutníka v Ťíjnu1789 v Novfch Mitrovicích nedaleko Nepomuka. Gymnázirrm a filozofii studoval v Plzni' tĚiadvacetiletj'
pňišel do Prahy, dokončil filozofii a vstoupil na práva, navštěvovď také
soukromé pčednáškyJ. Dobrovského. SpŤátelil se s V. Hankou a v iejich
společnémbytě objevil ve staréknize ápis Pímě qtšehradskn,prního ďla
z ňady rukopisnj'ch padělkir. Po složenízkoušek 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 novinách, redigova| Vlastenskéhozz.lěstozlatele(L82o-24)' pak do konce života
ve vydavatelství Haasovj'ch Pražskénodny a ieiich beletristickou pŤílohu
Rozličnosti. Poslední léta trpěl těŽkou tuberkulÓzou, zemňel v Praze
r0.2. L834.
Jeho promyšlená práce v novinách znamenalá etapu českéžunďistiky
po Krameriovi a pied Tylem. Linda nacMzel i za cenzurního tlaku romanité zpťrsoby,jak piipomírrat myšlenky osvícenskéhumanity a požadavky
svobody osobní, sociální i politické, doveď takticky vyiaďovat nechuť
k absolutismu a ieho nástrojťrm. Byl sčet$ v ewopskfch literaturácb' vfĚatky 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 českéma slovanském dávnověku, o historickÍch památkácb
a osobnostech' všímal si také soudobého pražskéholidového života, slav-
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nosti' zr4rkŮ. Pěstoval v novinách humor a satiru; těmto Žánrirm sloužilo
iednou prostiedí pčevráceného Kocourkova, jindy forma dopisu, proroctví,
slovníku, iedď \ryhlášky' dramatické scény, rozjímání.
Linda měl básnickf talent epika, prokázal to napŤ. v fustorické romanci
Jiií Paděbrad. Neipodstatnější část jeho veršové tvorby je ovšem sporná:
pŤedpokládá se ienom, Že byl také autoÍem epiky RKZ. Jméno básníka,
jemuž se obdivoval i Mácha, získal si hlavně prozaickou skladbou Zdče nad
pohanstven aneb Vdclao a Boleslaa (1818). Děj tohoto ,,vyobrazení z dávnověkosti vlastenské.. ie rrmístěn do l0. století, kdy se domácí pohanství stŤetá
s pronikajícím kĚesfanstvim, iež má oporu v šlechetném knižeti Václavovi.
Boleslav nepňeie kieséanstvi, protože s ním hyne všechno privodní a piirozené a owiÍá se pňístup cizímu, lstivému Živlu. K zawažděni bratra se
odhoďává až po duševnich bojích' když mu kněží vysvětlí jeho sen jako
pŤíkaz boh ' aby takto odvrátil pobromu od svého národa; po vraŽedném
činu ie zachvácen lítosti a toubou po nové víňe. Rozpor mezi bratry je
doveden až k tomuto očistnému závěttt, jímž je konflikt smíien' a v souladu
s tím celá povídka piedestirá stietnutí dvou kultur tak, že staví obrazy pohanského a kieséanského světa veďe sebe, aniž klade q!'še hodnotu jednoho
nebo druhého. Jeden i dfuh}? svět se ztcadli ve velkoryse pojat: ch postavách a jeiich rivahácb i ďalozích, v pĚÍrodních scenériích odpovídajících
charaktgu osob nebo prostieď,
ve vfievech slavnosti, zábav, ve zpěvu
písní' ve vyprávěnl udáIostí i staqÍch báií. Také prostŤedky jazykově uměleckého podáni (konstantni epiteta' rozvětvená pŤirovnání, nově tvočená
slova, zvukové vybaveni věty) směŤují k tomu, aby čtenáňe pienesly do
zvláštního ovzduší minulolgti, a tak aby toto ovzduší zpiítomnily: co se
v minulosti uzavčelo, otvírá se tímto zpťrsobem a trvá jakožto monumentaIiznvaná lidská skutečnost citového života, pčedstav, tuŽeb, vášní, boiťr.
Svou ZáŤí dal Linda českéliteratuie první ptrvodni dílo,,básnické prozy,,,
odpovídající preromantickjn
tendencím. obdobně
usiloval o poetické
poietí dramatu brot Jaroslaa
Šternberg a boji proti Tatar m (1823).

Antonín Macek
/1872-1.9231
Básník' prozaik, pub|icista' kritik a pŤekladatel; jeho rŮznorodou
tvorbu sjednocuje růsilíintegrovat bohatou škálu kulturních hodnot
mlnu|osti do dělnického hnutí, a tak hledat cestu k nové
proletážské ku|tuÍe a k novému umění budoucnosti.
Antonín Macek se naror|.iÍ|7. 6. |872 v Mladé Boleslavi. Nemoc mu
sice znemožnila dokončit gymnázium, nezabnínila mu však v rozsáhl1fch
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soukromjlch stuďích nejruznějších humanitních oboru (dějiny litetatury,
historie, jazykověda, filozofie, v1tvarné umění ai.). Macek byl nejprve
iezbáÍem, kresličem,štukatérem,riťgr|níkgm'
ale jeho encyklopeďcké znalosti i iazykové schopnosti ho pŤímopiedurčovďy k práci novirráčské.KdyŽ
r. 1897 vstoupil do sociálně demokratickéhodeniku Právo lidu, byl již
znám proletáiské veiejnosti iako její básník. v l. 1903-20 Ťídililustrovan;|l
dělnickf časopisRudékaěty (za války s názvem Soěr), s nímžspolupracovali
q znamni čeští
umělci. Vedle beletrie psal Macek i protiklerikální a osvětové broŽury, sestavil obsáhlou českou antologii děInickfch básnkil Poezie
sacidlní(|902), zabfva| se bibliofilswím, redigovánim ftaižnic aj. Kritiky
qiwarného umění publikoval zejménave Světozoru (l9l4_l5) a v Zlaté
Praze (L9L2_2L). v sociáloě demokratickémtisku prisobil až do r. 1920;
jako pčíslušník
marxistické levice stal se iednim ze zakladatelri Komunistické strany Československa,redaktorem Rudého práva a dďších komunistic(Komunista, satirickf Sršatec).ZenÍe| 22. 5. |923 v Waze.
kfch časopisťr
Rozsáhlé dílo Antonína Macka zabrnuje básně, prÓzy, kritiky, filozofické
rivahy' eseje, publicistické a odbomé práce, pnmflety a píeklady. Jeho
básnické dílo tvočíjednak poezie zaměčenábez1rrostŤedněk revolučnímu
tičinu (piíležitostná a agitačnílyrika' napč.k Prvním májrim)' jednak poezie
reflexívní. Na formální vytĚíbenosti meďtativní lyriky ie zÍqm! vliv lumírovsképoezie, zejména J. Vrchlického. PŤevažujev ní touha po barmonickém, svobodném životě, filozofické tozvažnváal aad osuden člověka,
pln m rozporir a trpkfch poznán| (Ktiha o ráji' I9t3; í/elb tilr' 1918).
Snaha o objektivaci osobních |uizi je patma ze sbírky hymnické poezie
Mé Čechya jiné btisně(1918), doktádající,žeMacek patŤímezi nejvjznamnějšíbásníky, kteií v době zrodu národní samostatnosti zobrazili trvďost
i proměnlivost obsahťrdějinného rlsilí českéhonátoda.
Podobně jako v poezii je i v prÓze patrna autofova velká znalost světového písemnictví. Macek se projevil jako pečlirrÍa vynalézav! stylista' jehož
filozofické reflexe svědčío nekonvenčnim pŤístupuk duchovnimu děďctví
vzdálenj'ch epoch. Povídky isou většinou osnovány na podkladě staqí'ch
pťeďolr: Bezbožné
pouidky (191|) se opíraiío texty z voltairiánskéhoa enlitecyklopedického18. století,Povídky z t:jlchoilu(1912) čerpajíz čínské
rfuní traďce apod. Mackovi všaknešloo pouhépieklady nebo adaptace'ale
o domyšlenía aktualizaci pťrvodníchtexttl. Napi. v legendě Robert Ď bel
z Doou pozli,de}(l9l1) nalezl v romantickéhistorii kontrasty a rozpory stŤedověku. Lupiče a waha Roberta Ďábla, kter popirá srrÍmi činy boha i zba.
bělost v člověku,vidí Macek jako zosobněnílidskétouhy' jď všaknemúže
bjt uskutečněna ani zločineckou krutostí, ani adfo'olgngkoupokorou' Tragéďetohoto barbara spočívápoďe Macka v marnémyg|ánípo ''Nejvyššim..,
v neexistenci boŽí.
Mackovy stati o umění rostou z poznání ďalelftiky kontinuity a diskontinuity dosavadního vjvoje, kterf je interpretovrfur jako vnitŤně rozporn1f'
vyžadujícíiemného a odstíněnéhopiístupu. v fudě studií se pokoušel

