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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""
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záklaď, od něhož se mohl - tŤeba v polemickém nesouhlasu - odrazit dalšívyvoj.

Mezi piispěvateli almanachťr byl Puchmajer jednou z nejvjraznějších
básnickfch osobnostÍ; svou tvorbou chtěl uspokojit pčedevÍíá náročrré,
literárně vzdělané publikum. Jeho básnickf sloh, zatozeng na sto.,n*ove
bohatém konkrétním pojmenování věcí a jevťr, vyznačuje piehledná vj,stav-
ba věcná i jazyková a plynulost básnické dikce. S jistotou vláď sirokou sta-
lou žánrťr, od vznešené dy (Óda na Jana Žižku z Trocnan) az po zertovne
písně. Jeho adaptace bajek, v nichŽ doveď uplatnit smysl iro pointu,
čtenáÍsky žily po celé l9. století; jeho vlasteneckou lyrikou (N" j*yi u'n,)
začíná naše politická poezie. Poďe polské pŤeďohy 

"p,".ouj 
Puchmajer

pieklad Montesquieuova Chr mu gnídského (1804), galantní milostnbu
poezii psanou pťrvodně jako doprovod k !7'atteauovjm rytinám. Soubor
Puchmajerodch básní Fialky vyše| až posmrtně (1833), stejně jako jeho
Rllmoaní'k aneb Rllmor.lni sloaník (|824).

Ladislav Quis
/ t846-1973/

Básník, PŤék|adate| a kritik, pÍístušník ruchovské géne ace.
Vydáva| také české klasiky a napsat cenné vzpomínky.

Narodil se 7,2. 1846 v Čáshvi, jeho otec byl městsk m lékaiem.
Studoval gymnázium v Praze, v Havlíčkově Brodě a v Táboie, kde se uŽ
živě ričastnil studentského literárního dění. Právnická stud.ia na pražské
univerzitě zakončil doktorátem. Byl činnf jako Žurnalista krátce v Sabinově
Slovanu, od r. 1872 v Národních listech. od r. l88l byl dva roky advo-
kátem v Čáshvi a potom dlouhá léta v Pielouči. Sklonek života (od i' tsoa;
trávil v Praze, zemíel l. 9. 1913 v Černošicích.

Quis vstoupil do literatury se spisovateli almanachu Ruch a svou prvnr
sbírku, pťedstavující charakteristické piednosti i slabosti poezie tohoto
1aměiení' také poďe generačního manifestu nazval: dal jí 1itul Z ruchu
(1872)' Quis nebyl básník smyslové nebo citové inspira"", ,,yb.Ž spíše typ
intclektuální. Měl dostatek vkusu, vnimavosti a vz,Jělání, aby umělecky
ztvárnil to, čím Žila jeho doba a co bylo v její atmosféie, ale nedostávalo se
mu osobitosti, aby vtiskl .sv1fm verširm vjtaznější tváinost. Jeho lyrika
nadšeně a oddaně opěvuje ideál vlasti a svobody. Současníci oceĚovali najeho poezii i rétorick1i' patos vznešeně svazující slova a obrazy, mohutnou
intonaci čečnickfch otázek a oslavn1ich apostrof i konečně všeobecnost
pňedstav. Quis silně zdrirazrloval rovněž lidovost své tvorby; spočívala
v tom, Že se chtěl pÍiblížit ,,prostonárodnímu.. tÓnu, a to v pisóové lyrice

i v básních epickfch, pieváŽně baladickfch. V duchu lidové pŤedstavivosti

a humoru 'o"žil ." vystihnout charakteristické rysy národního života, což

se mu s největším rispěchem podaŤilo v cyklu ba|ad Hloupjl Honza (1880),

čerpajícim motivy, známé pŤíběby a postavy z poMdek. Quisovi bylo cizÍ

imirovizování, a-d,bal proto o formtílní vytiíbenost suof i verše a o ieiich
rozmanitost.

Tčebas nezanechal Quis iako básník v české poezii vjtaznou stopu, bylo

ieho místo v české literatuŤe vlznamné. Závažaé byly jeho pÍeklady, hlavně

z němčiny: pÍekládal Goetha, Schillera a Kleista. Cenná byla ieho práce

pii péčlivém vydávání některj'ch základních děl a autorťr českého písem.

nictvi, napr*tad Havličkovfch spisťr a korespondence, kritickÝch článkťl

NeruáorrÝch, Erbena, Čelakovského a dalších. Cenné byly i ieho studie

kritické a literárněhistorické. Zlačf,lÝ vj'znam rtlají kone&ě i Quisovy
skromně psané memoáry _ jebo Kniha vzpominek (1902)' zac|tycuiici zajl-

mavé události, detaily a postavy národního a kulturního Života na venkově

i v Praze od 50. do 70. let, charakterizující tisilí tuchovské generace a pŤibti-

fu|ící čtenáŤi osobnost Nerudovu.

Karel Václav Rais
/1859-1926/

Tvúrcc reetistlckfch venkovskfch povídek a románrl, soustÍcděnfch
k rodinnfm nesvárúm a generačním sporŮm o majetek ncbo
k oběteyé činnosti ,,zapadlfch vtastencŮ.,; citlivě zpodoboval
st.roivětského č|ověka, stáÍí a horskou krajlnu. Y pracích pro
m|Ódcž vyslovlt redostl skromného domova a venkovského dětstvÍ.

Naroďl se v Lázních Bělobradě 4. 1. 1859 v roďně drobného rolníka
a tkalce. KdyŽ po absolutoriu iičínského učitetského ristavu zAča| t. L877
učit v Trhové Kamenici naŽe|ezniJchborách, byl zprvu zkrušen chudobou
kraje i strastmi učitelského postavení. od mládí do stáŤí s iniciativou i Po.
korou vykonával riěitelské povolání; podílel se i na místní osvětové činnosti'
psal články do pedagogickfch časopisir, sestavil obsáhlf piehled o vjvoji
škol na Královskfch Vinohradech v Praze. Nikdy však neutkvěl v roll

',zapaďého vlastence... Pči všem zalíbení v lidoqfchovné činnosti tÍhl
k literárnl tvorbě. Touha bjt co nejblíž kulturnímu centru ho vedla pies
Hlinsko (1882{7) do Prahy. Tam také 8.7. 1926 zemňel.

Po prvďch feietonech v Poslu z Budče 1878 a básních v Humoristickfch
listech hledal ''pfostÝ kantťrrek v pohorském městečku.. kontakty s V. Be-
nešem.Tfebízslr.fm a J. Nerudou; J. Arbesovi (jemuž se v dopise pšedsta-
voval jako ieden z ,,kandidátťr existence..) vděčil za první povzbuzeni. Ve




