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duďistického pojetí socialismu i odporem k urněleckfm konvencím pii.
poutávala k sobě ve svj'ch začátcích mnoho básníkťr generace 90. let
i mladších. Po r. 1900 se však v orgánu českfch dekadenttr začÍnaly stále
silněji odráŽet krize, k nimŽ vedlo extrémně inďvidualistické pojetí uměni,
popírající jakoukoliv vazbu s nadosobními společenskjmi tendentemi;
v konfrontaci s konkrétním rrjvojem poezie se rychle vyžívalo i kŤečovité
estétské gesto. Procházka jako redaktor i jako pčispěvatel zirstával v těchto
letech uzavčen v kruhu autorri, kteŤí s epigonskou setrvačrrostí obměrlovali
a rozmělĚovali program ModernÍ revue' a ve svém osamění se rychle
odcizoval vjvoji české literatury po symbolismu. V posledních letech Života
se tento bjvalf odpťrrce maloměšťáclqich nfuodních i|uzi a tvrd kritik
společensky služebné literatury paradoxním zvratem dostď do tábora
konzervativního nacionalismu a kulturnÍ reakce, ztrativ všechen smysl pro
novou tvorbu a Živé hodnotv umění.

Antonín Jaroslav Puchmaier
/1769-1820/

organizátor,,prYní novočeské ško|y básnické.. na pÍelomu
|8. a |9. století a pňední tvrlrčí zjev této skupiny. Proslu| zejména
jako autor baiek a vlastenecké lyriky.

Pocházel z Ťemeslnické rodiny z Tlna nad Vltavou, narodil se
7. 7. |769. V Českfcb Budějovicích vystudoval gymnázium, v Ptaze
filozofii a bohosloví. Kaplanoval deset let na rťrzn1ich místech v Čechách,
od r. 1806 byl faráŤem v Radnicích u Plzně. ZemŤet v pražské nemocnici
29. 9. L820. Již za stuďí ovládal několik jazyktr, měl jazykovědné nadání,
studoval také u J. Dobrovského a spolupracoval s ním na jeho německo-
-českém slovníku. Podle systému Dobrovského zpracoval a s jeho pťedmlu-
vou vydal mluvnici ruštiny. Sestavil mluvnici cikánštiny a pťipojil k ní
''hantjrku aneb českou čeč zloděiskou,..

Ještě v době praŽskfch studií seskupil Puchmajer kolem sebe ty, kdo se
steině jako on pokoušeli obnovit českou uměleckou poezii, a jejich práce
vydával tehdy i později ve sbornících. Vydat tak celkem pět almanachťr
s názvy Sebrdni bcisni a zpězltl (L795, 1797) a Nozlé bdsně (|798' 1802' 1814).
Almanachy obsáhly tvorbu většiny soudob;!'ch básníkťr, a to iak z generace
redaktorovy (Š. Hněvkovsk!; V. Nejedlf, I. NejeďÝ, J. F. M. Rauten-
kranc' J. Jungmann, F. V. Hek), tak z generace starší (F. M. Pelcl, F. t.
Vavák) i mladší (A. Marek, V. Hanka, V. A. Svoboda)o pňispěvateli byli
i Moravané (A. Kuča, T. Mních) a Slováci (Š. Leška, J. Palkovič, B.
Tablic). Jako jazykovědec měl Puchmajer smysl pro systém a zakladatelem

..pfvní novočeské školy básnické.. se stď piedevš'Ín tím, Že poezii své druži-
ív u.'aou.t na soustavě norem jazykorrfch a poetick''ch, a tak ií dal systé-

mov! zák|ad,, iád schopnj' poskytnout nově se orientující české poezii
potiebnou oporu i kulturní začlenění. Puch.aierovci zaveďi do své praxe

bobrovského zásadu, že je vzhleden k vlastnostem češtiny pro českf verš
jedině vhodná prozÓďe sylabotÓnická' tj. že vetš vymezenÍ, počtem slabik
(sylab) je rytmicky organizován poďe slovniho piízvuku (t6nu). Puchmaier
v piedmluvách ke sborníktrm vyložil Dobrovského ásady' pokusil se
i teoreticky rozšíiit jejich platnost a hlavně prakticky obsáhnout sylabo-
tÓnickou osnovou rťrzná metra soudobé i antické poezie. SylabotÓnickj'
princip je dodnes principem českého pravidelného verše. Pozděiší vjvoj se
však vzpíral rytmické mechaničnosti pucbrnajerovcu' v jejichž verši se
většinou kryl počátek slova s počátkem stopy.

Klasicistická poetika v té podobě' jak si ji uzptrsobilo evropské měšťanské
básnictví 18. století, byla dďším systémovjm základem puchmajerovské
poezie. Byla to semknutá soustava poetick''ch nofem - odpovídající vyhra-
něnému Životnímu stylu a semknuté soustavě norem životních - a měla
zŤetelně vymezené pčedstavy o oblasti poetičÍra' o jednotlivj'ch básnickj'ch
druzích, o formách lyrické a epické poezie, o vztazich mezi námětem
a žánrem, funkcí a stylem. Takto normovaná klasicistická poezie byla dtlem
Íozumu' nápaďtosti a také veršovnické dovednosti i hravosti, osobitost
autorovy lidské tváŤe v ní neměla místo, stejně jako nebylo jejím ťrkolem
básnicky navozovat novj. pohled na skutečnost. SlouŽila k vyjádčení
zavedeného a pčijatého, k pojmenování obvyklfch životních kaztr, událostí
a citovj'ch stavtr, k oslavě, vj,chově, wipné zábavě i posměšku. Tvorba
puchmajerovcťr pokryla co do námětťr a žánrťr poměrně značnou plochu
klasicistické poetiky' pŤedevším v menších formách. Zahrnuje Ódu, básnické
psaní, anakreontskou a past''iskou idylickou lyriku, sentimentální, žertovné,
piírodně popisné, vo|enské i milostné písně, poezii obiadní (gratulační
a smuteční verše, zpěvy ženctr, pomlázky, ukolébavky), epigramy, baiky'
ďdaktickou' moralizující a satirickou poezii, balady a romance' humoristic.
kou a historickou epiku. Část této tvorby jsou pčeklady (Vergilius, Hrrratius,
H lty' Cheraskov, Kniažnin aj.), ostatek většinou adaptace nebo para-
fráze (zvláště polskfch a německj'ch pŤeďoh) situované do českého prostĚe.
dí hlavně jmény osob a míst. S českou skuteěrrostí se tematika této poezie
stfká jen ojediněle, napň. postavami a ději historickfch básní nebo vlaste-
neclcjrni projevy v lyrice.

Pro většinu evrops\fch literatur byla klasicistická poezie v době, kdy se
k ní obrátili puchmajerovci, jiŽ minulou záleŽitostí. }ejí poetika však dosud
pŤedstavovala základní usoustavněné pojetí literatury, na této poetice dosud
stála školská literární v:|'chova, a tedy i běžné vzdělanecké pňedstavy o poezii.
Naplrlujíce českj,m básněním tyto obecné pŤedstavy, uvedli puchmajerovci
českou poezii do sféry literatury umělecké. TLm, že dokázali vytvoňit
poezii spjatou kompaktním normativním ňádem, vytvoiili dostatečně pevn''
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dualistického pojetí socialismu i odporem k 'měleckj'm konvencím pÍi-
poutávala k sobě ve sq!'ch z'ačátcich mnoho básníkťr geneÍace 90. let
i mtadších. Po r. 1900 se však v orgánu českfch d,ekadentťr začínďy stáIe
silněji odrážet krize, k nimž veďo extrérnně inďviduďistické pojetí uměni,
popÍrající jakoukoliv vazbu s nxdqgolními společenskjmi tendentemi;
v konfrontaci s konkrétním rnjvojem poezie se rychle vyŽívalo i kiečovité
estétské gesto. Procházka jako redaktor i jako pŤispěvatel zťrstával v těchto
letech uzavťen v kruhu autorÍr, kteŤí s epigonskou setrvačností obměrlovďi
a rozmělĚovďi progam Moderní Íevue, a ve svém osamění se rychle
odcizovď vlvoji české literatury po symbolismu. V posledních letech života
se tento bjvalf odptrrce maloměšťáchfch národních iluzí a twdf kritik
společensky služebné literatury paradoxním ZÝtaÍem dostal do tábora
konzervativnÍho nacionďismu a kulturní reakce, ztrativ všechen smysl pro
novou tvorbu a živé hodnotv umění.

, l . , ÝAntonín Jaroslav Puchm aier
/7769-1820/

organizátor,,prYní noYočeské školy básnické.. na pňe|omu
í8. a |9. století a pŤední tvrlrěí zjev této skupiny. Pros|u| zeiména
jako autor bajek a vlastenecké tyriky.

Pocházel z iemeslnické rodiny z Tlna nad Vltavou, narodil se
7. 7. 1769. V Českfch Budějovicích vystudoval gymnázium, v Ptaze
filozofii a bohosloví. Kaplanoval deset let na rťrznj'ch místech v Čechách,
od r. 1806 byl faráŤem v Radnicích u Plzně. Zemiel v pražské nemocnici
29. 9. |82o. JiŽ za stuďí ovládď několik jazykít, měl jazykovědné nadání,
studoval také u J. Dobrovského a spolupracoval s ním na ieho německo-
-českém slovníku. Podle systému Dobrovského zpracoval a s jeho pťedmlu-
vou vydal mluvnici ruštiny. Sestavil mluvnici cikánštiny a pŤipojil k ní
,,hantjtku aneb českou ťeč zlodějskou...

teště v době pražskfch studií seskupil Puchmajer kolem sebe tn kdo se
stejně jako on pokoušeli obnovit českou uměleckou poezii, a jejich práce
vydával tehdy i později ve sbornícícb. Vydal tak celkem pět almanachťr
s názvy Sebrání. bdsni a zpězl (L795, L797) a Nooé bdsně (1798' l8o2, l8:4).
Alrnanachy ob-sáhly tvorbu většiny soudob1ich básníkťr, a to jak 
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redaktorovy (Š. Hněvkovskf, V. Nejeďf, J. NejeďÝ, J. r'. u. 
-R".,t",,-

kranc, J. Jungmann, F. V. Hek), tak z generace starší (F. M. Pelcl, F. J.
Vavák) i mladší (A. Marek, V. Hanka, V. A. Svoboda), pňispěvat"ii tyti
i Moravané (A. Kuča, T. Mních) a Slováci 1Š. I-está,-;. ialkovič, B.
Tablic). Jako jazykovědec měl Puchmajer smysl pro systém a zakladatelem

,,první novočeské školy básnické.. se stal piedevšlnn t|m' Že poezii své druži-
ny budoval na soustavě norem jazykovfch a poetickj'ch, a tak jí dal systé-
aovy zák|ad', iád schopnj' poskytnout nově se orientuiící české poezii
potŤebnou oporu i kultuÍní začlenění. Puchmajerovci zaveďi do své praxe
bobrovského zásadu, že je vzhledem k vlastnostem češtiny pro českj'verš
iedině vhodná prozÓďe sylabotÓďcká' tj. že verš vymezenf počtem slabik
(sylab) ie rytmicky organizován poďe slovního pÍízvuku (tÓnu). Puchmajer
v pťedmluvách ke sborníkťtm vyloŽil Dobrovského zásady, pokusil se
i teoreticky rozšíňit jejich platnost a hlavně prakticky obsáhnout sylabo-
tÓnickou osnovou rÍrzná metra soudobé i antické poezie. SylabotÓnickf
princip je dodnes principem českého pravideloého verše. Pozděiši vjvoj se
však vzpíral rytmické mechaničnosti puchmajerovctr, v jejichž verši se
většinou kryl počátek slova s počátkern stopy.

Klasicistická poetika v té podobě' iak si ii uzpťrsobilo ewopské měšťanské
básnictví 18. století' byla dďšínr systémovjm ákladem puchma|erovské
poezie. Byla to semtnutá soustava poetickj'ch norem - odpovidající vyhra-
něnému životnímu stylu a semknuté soustavě norem životních - a měla
zÍetelně v5rmezené pčedstavy o oblasti poetična, o iednotlivfch básnickfch
druzích' o formách lyrické a epické poezie, o vztazilch mezi námětem
a Žántem, funkcí a stylem. Takto normovaná klasicistická poezie byla dilem
rozumu' nápaditosti a také veršovnické dovednosti i hravosti, osobitost
autorovy lidské tváie v ní neměla místo, stejně jako nebylo iejím ťrkolem
básnicky navozovat novf pohled na skutečnost. Sloužila k vyjádiení
zavedeného a pčijatého' k pojmenování obvyklfch Životních rikazťr, událostí
a citovj'ch stavfi, k oslavě, vfchově, wipné zábavě i posměšku. Tvorba
puchmajerovcťr pokryla co do námětu a žánru" poměrně znač:rou plochu
klasicistické poetiky, piedevším v menších formách. Zahrnuje Ódu, básnické
psanÍ, anakreontskou a past] Ískou idylickou lyriku, sentimentální, žertovné,
pŤírodně popisné, vojenské i milostné písně, poezii občadni (gratulační
a smuteční verše, zpěvy žencťr, pomlázky, ukolébavky), epigramn bajky,
ďdaktickou' moralizující a satirickou poezii, bďady a romance' humoristic-
kou a historickou epiku. Část této tvorby isou pieklady (Vergilius, Hrrratius,
HÓlty, Cheraskov, Kniažnin aj.), ostatek většinou adaptace nebo para-
fráze (zvláště polskfch a německj'ch pňeďoh) situované do českého pťostŤe.
dí hlavně jmény osob a míst. S českou skutečností se tematika této poezie
stfká ien ojediněle, napč. postavami a ději historick ch básní nebo vlaste-
neckjmi projevy v lyrice.

Pro většinu evropskj'ch literatur byla klasicistická poezie v době, kdy se
k ní obrátili puchmajerovci, již minulou záležitostí. Její poetika však dosud
pŤedstavovala zák|adní usoustavněné pojetí literatury, na této poetice dosud
stála školská literární v1i'chova, a tedy i běžné vzdělanecké piedstavy o poezii.
Naplrluiíce českjm básněním tyto obecné pťedstavy, uvedli puchmajerovci
českou poezii do sféry literatury umělecké. Tím, Že dokázali vytvoňit
poezii spiatou kompaktním normativním čádem, vytvoŤili dostatečně pevn1i
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i v básních epickÝch, pieváŽně baladickfch. V duchu lidové pÍedstavivosti

" 
no*o* s.aŽil se oy'tihooot charakteristické rysy nároánt!9 zivo1-1^c9z

,"*o,největšímrispěchempodačilovcykluba|adHloupltHonzo(1880)'
ierpaircrn motivy, z;rrámé piíběby a postavy-z poMdek. Quisovi bylo cizí

imi,ovizouaní, a ábal proto o formální vytŤíbenost strof i verše a o ieiich

rozmanitost.--TčebasnezanechalQuisjakobásníkvčesképoeziivjraznoustopu,bylo

i"t,o mtsto v české literatuie vfznamné. Závabi byly jeho pieklady' hlavně

f oe-ei"y. pňekládal Goetha, Schillera a Kleista. Cenná byla ieho práce

ďi peefivem vydávání některj,ch základních děl a autorťr českého písem.

Ii"tii, n"prrtdd Havuekovj'ch spisťr a korespondence, kritickfch článkťl

NeruáovÝctr, Erbena, Čelakovského a dalších. Cenné byly i iďro^ studie

kdtické a literarnehistorické. ZnačrtÝ vj'znam rfiají konečně i Quisovy

skromně psané memoáry _ jebo Kniha azpomínek (1902), zachycující zajt-

mavé udáiosti, detaily 
"-po'i"'.y 

národního a kulturniho života na venkově

i v Praze od 50. do 70. let' charakterizu|ící risilí ruchovské generace a pčibli-

žuiící čtenáÍi osobnost Nerudovu.

Karel Václav Rais
/L859-1926/

Tvúrcc reat|stickfch venkovskfch povídek a románú, soustÍeděnfch
k rodinnfm nesvárúm a generačním sporrlm o maiotek ncbo
k obětaÉ činnorti ,,zapadtfch v|astencŮ..; citlivě zpodobova|
starolvětského člověka, ctárí a horskou krajinu. Y pracích pro
mtá,dcž vys|ovi| radostl skromného domova a venkovského dětstvÍ.

Natodil se v Lázních Bělohradě 4. l' 1859 v roďně drobného rolníka

a tkalce. Když po absolutoriu jičínského učitelského ristavu zečal r. L877

učit v Trhově Kamenici naŽe|eznfchborách, byl zprvu zkrušen chudobou

kÍaie i strastmi učitelského postavení. od mládí do stáií s iniciativ.ou i po.

korou vykonával učitelské povolání; podílel se i na místní osvětové činnosti,

psal ďánky do pedagogickfch časopisir, sestavil obsáhlf pŤehled o vfvoii

Bkol o" KralovitÝcl Vinohradech v Praze. Nikdy však neutkvěl v roll

,,zapaďého vlastence... Pii všem zalíbení v lidovfchovné činnosti tlhl

k literární tvorbě. Touha bjt co neiblíž kulturnímu centru ho vedla pies

Hlinsko (1882{?) do Prahy. Tam také 8. 7. 1926 zemčel.

Po prvďch fejetonech v Poslu z Budče 18?8 a básních v Humoristickfch

listecb hledď .prosd kantťrrek v pohorském městečku.. kontakty s V. Be-

nešem Tčebíz.tÍ- 
" 

J. Nerudou; J..Arbesovi (jemuž se v dopise pŤedsta-

voval iako jeden z ,,kandidátťr existence..) vděčil za první povzbuzení. Ve

zÁklad'' od něhož se mobl - tíeba v polerrrickém nesouhlasu - odrazit dalšl
vyvoi.

Mezi piispěvateli almanachťr byl Puchmajer jednou z nejvlraznějších
básnickfch osobností; svou tvorbou chtěl uspoi<ojit pŤedevůím oa'oáe,
literárně vzdělané publikum. Jeho básnickÍ síoh, za|ozang na slovníkově
|ohatém konkrétním pojmenování věcí a jevťr, vyznačuje piehledná v] stav-
!a věcná ijazyková a plynulost básnické dikce. S iistotou vláď sirotou ska-
lou Žánrťr, od vznešené dy (Óda na Jana Žižku z Trocnwa) až po žertovné
písně. leho adaptace bajek, v nichž dovedl uplatnit smysl pro poi,,..,,
čtenáčsky Žily po celé 19. stoleti; jeho vlasteneckou lyrikou (N" j*yi u,nÍ,)
začíná naše politická poezie. Poďe polské pňeďohy 

"p,""ouj 
Pichmajer

pťeklad Montesquieuova Chrdmu gnidského (1804), galantní milostnou
poezii psanou pťrvodně jako doprovod k !7'atteauov!m rytinám. Soubor
Puchmajeroqfch básní Fialky vyšet aŽ posmrtně (18'3), 't"i"e iar<o ietroRllmovník aneb Rllmooní slozsnik (1824),

Ladislav Quis
/L846-1913/

Básník, PĚek|adate| a kritik, pňíslušník ruchovské senérace.Vydáva| také české klasiky a napsa| cenné vzpomínky.

Narodil se 7,2. 1846 v Čáslavi, leho otec byl městskj,m lékaňem.
Studoval gymnázium v Ptaze, v Havlíčkově Brodě a v Táboče, kde se užŽivě ričastnil studentského literárního d'ění. Právnická studia na praŽské
univerzitě zakončil doktorátem. Byl činnf jako žurnalista krátce v Sabinově
Slovanu, od r. 1872 v Nfuodních listech. od r. 1881 byl dva roky advo-
kátem v Čáslavi a potom dlouhá léta v Pťetouči. Sklonek života (od r' 1908)
trávil v Praze, zemňel l. 9. 1913 v Černošicích.

Quis vstoupil do literatury se spisovateli almanachu Ruch a svou první
sbírku, pčedstavujíci charakteristické piednosti i slabosti poezie táhoto
lliit."i, také podle generačního manifestu nazva|'. dal ji titul Z ruchu(L872). Quis nebyl básník smyslové nebo citové inspira"", .,11,b.Ž spíše typ
intelektuální. Měl dostatek vkusu, vnímavosti a vzdělání, aby umělecky
ztvárnil to, čím Žila jeho doba a co bylo v její atmosféie, ale neáostávalo se
mu- osobitosti, aby wiskl .svjm veršťrm vjraznější tváčnost. Jeho lyr,ika
nadšeně a oddaně opěvuje ideál vlasti 

" 
'oobody. Současníci o"eřouaii nujeho poez,ii i rétorick patos vznešeně svazující .lou" 

" 
obrazy, mohutnou

intonaci čečrrickfch otázek a oslavnj'ch apostrof i konečně všeobecnost
piedstav. Quis silně zdťrrazrloval rovněž lidouo,t své tvorby; spočívala
v tom' že se chtěl piiblíŽit ,'prostonárodnÍmu.. tÓnu, a to u pi,íoue t|,i""




