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umělecky ptopraovanfch' hudebních a sevienfch veršrl s te'Íratikou bilancováď ávota a blížícíse smrti. Neirozsáhlejší z těchto básnl, Stužkonoska
modrd, byla salnostatně vydána r. 1930. Úplnf soubor básní do Slezskj'ch
písní nepojatfch pčedstavuie dnes knížka Pfételtpn i nepž(iteÚt.m(l95Á).
Na olraii Beaučova r|í|azlistaly drobné prÓzy staršíhoi novějšÍhodata,
filologické polemik5 iakoŽ i velké množswí pozdrrích veršovan!'ch po.
zdravri' gratulací a jinfch pŤÍlďitosmfch projevťr.
Ač se Bezručova poezie zrodila stranou soudobého kulturněpolitického
a literárního ávota, povyšujíc zkušenost z regionálního prostčeď na záleátost celonríror|ní,básník v ní plně vyrŽil a pčehodnotil vj'sledky, ke
kteťí/mdospěla v jeho době českápoezie. ProstŤedrrictvím básnické nadsázky' symbolťr a paralelismrl umocnil dokumentárně zobrazenou reďitu
a vystupĎoval ieií obraz do horečn!'ch vizí, v nichž zvytaznila monumentalizoval spolďenskou protiHadnost, vzÁjelo.tm!poměr dvou světťri samotnj'
odboj lidu. 7Átovď' patosem vášnivého rozhoičení a hněvného vzdoru
vtiskl těmto veršťrmcitovou naléhavost. všim tím se Slezské písně stďy
iednim z hlarmích, stále živj.ch pramentr českémoderní sociální poezie
20. století.

Emanuel Bozděch
/ t84L-788s /

Dramatik, dramaturg Prozatímníhodivadla a dlvadetníkritik.
levištně spěšnébyly jeho historickékomedie ze salÓnního
prostÍedípažížského
a víde|lskéhodvora, které s vtipem a ironií
pÍedstavuiídějinnéudá|ostijako velkénástedkymalfch pňíčin.
Narodil se2t.7.1841 v Praze, kde takéabsolvoval gymnázium a studoval práva, moderní jazyky a historii. Stal se vychovatelem ve štechtic\fch
1gírinág\ od r. 1867 púsobil iako dramaturg Prozatímního divadla, v letech
|874-75 studoval v Pačížislovanské literatury a literaturu francouzskou.
Po náwatu pusobil |ako kulturď a ďvadelní referent praŽsk1ich listu
českÝch (Pražsh deník, Světozor, Pokrok) i němec$!'ch; krátce také Ťíďl
francouzskf tist Le Pragois. V linoru 1889 áhadně zmizel a za několik
let byl Íedně problášen za mrwého; souď se, že spáchal sebewaždu,
k níž ho dohnala iednak obtížná nemoc' jednak pocit uměIeckého nedoceněoí.
Již Bozděcfiovaprvotina zt. L867,tŤiaktová konverzačníkomedie z dob!
katiliiiaúnl'odefuávaiícíse na francouzském dvoie za Lg.dvíkaXIV., ukazuje,
v čem tkví charakteristické pŤednosti autorova dramatického talentu: dovede se smyslen $ro iwištní ričin ošnovat zábavné komediáIni zápletky
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a vládne lehce pl1mouclm iazykem sďÓnní konvetzace. Bozděch se iiž
touto hrou zňetelně piihIásil ke vzorŮm franouzské situačoÍa konvetzačnl
vesďohry, která byla v tehdejší době u českéhoměštanskéhopublika ve
zvláštní oblibě. Také jeho další histotické konedie se opínly o pŤÍHad
francouzského dramatika E. Scriba, a to iak po technické' tak i po myšIenkové stránce. Bozděch měl ned{rvěru k iakÍmkoli vďkolepfm koncepc|m
živomím, politickjm, ideorrjm, uměleckfm' a vyhovoval mu pÍoto Scribťrv
pohled na dějiny jako na souhru malj'ch pííčin'iď vedou k velkfm náďedkťtm.v komeďÍch rozehÍává malicherné pozadi sv&ové historie' rrÍzrtalnné
děiiqné události piedstavuje iako vlsledek intrik, omezenosti, plospěcháisffí' milostnÍ'ch rozmarťr,osobďch záima. Zho,tšht suÍtníhnla(prem. 1872)
pňedvádí v jedrroaktovézkratce zákulisí ápasu o zabraniční orientaci Rakouska za Marie Terezie (což byla po vítězsM Němec*a nad Francii
r. 1871 záležitost znovu aktuální). obramÝ diplomat Kounic tu ďskrémě
odhalí intriky pruského vyslarrce' vnržívaiícÍhocísaŤovaáletnictr'í' snjŤí
oba císďské manŽele, prosaď spoieneckou smlouvu mezi Rakouskem a
FranciÍ a je nakonec jmenován kancleŤem. 7Áp|*kt tŤíaktovfch komďií
Bozděchovlch Soěta p n v županu (1876) a lmenil bez vojshz (nalezena
v pozústalosti, uvedena 1889) jsou čerpány z intimniho okolí cisďe Napoleona. V těchto hrách sice vyvrcholilo Bozděchovo umění v rozvtiení
komeďálních situacl i ve stavbě duchaplného konverzačnlho ďďogu' avšak
ironickÝ odstup od slabtrstek jednajicích postav a pŤímo geometrické pohrávání s dramatickou konstrukcí mu jiŽ zabránily chamkterizovat postÍlvy
stejně zdaňile iako piedtím ve zkoušce stámíkově.
Méně rispěšnf byl Bozděch na poli bistorické tragédie (Baron Goertz
ze švédskj'chdějin, prem. 1868) a historické činobry (Dobtodruzi z časŮ
Rudolfa II., zakÁzána v 70. letech cenzurou). Ani ieho vyspělá dramatická
technika nedcikázala v nich piekonat riskalí scribovského pohledu na déiiny, jeď v tečněvyhovoval komeďi, ďe nestačil iiž iako filozofickf záHad
vážného dramatu. - Bozděchovo ďlo doplliuji Nooelby (1877)' drobné
prÓzy kreslící postavy a scénky z ptažskéspolečnosti a z prostŤeď venkovskéšlechty.

otokar Bíezlna
/1868-1929/
Pžední básník generace 90. let" Y jeho meditativnÍ' ldealistickfm
postojem
ovlivněné tvorbě sc česká poezie nejv|razněii vyrovnale
.
s podněty soudobé evropské modernn imenovitě symboIlsmu.
Pro vyiádňení myšlenkovfch I citovfch dramat soudobého člověka
BÍez|na vytvoňll zceta novf typ reíexívnÍ básn{ v nÍl myšlenke
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umělecky propraovanfch' hudebďch a sevienfch veršrl s tematikou bilancování ávota a blížícíse smrti. Neirozsáhlejší z těchto básnl, Stužkonoska
modrd, byla salnostatně vydána r. 1930. Úplnf soubor básní do Slezskj'ch
písní nepojatfch pčedstavuie dnes kníŽka Pfételtpn i nepžtÍteltlm(l95Á).
Na olraii Beaučova r|í|azlistďy drobné prÓzy staršiho i novějšÍhodata,
filologické polemiky' iakoŽ i velké množswí pozdrrích veršovanfch po.
zdravri' gratulací a jinfch pŤiležitosmfch projevťr.
Ač se Bezručova poezie zrodila stranou soudobého kulturněpolitického
a |iterárního života, povyšujíc zkušenost z regionálního prostčeď na záleátost cďonríror|ní, básnik v ní plně vyrŽil a pčehodnotil vjsledky, ke
kteťí/mdospěla v jeho době českápoezie. ProstŤedrrictvím básnické nadsázky' symbolťr a paralelismťr umocnil dokumentárně zobrazenou realitu
a vystupĎoval ie|íobraz do horečn!'ch vizí, v nichž zvytaznila monumentalizoval spolďenskou protiHadnost, vzÁjelnn! poměr dvou světu i samotnj'
odboi lidu. ZároveĎ patosem vášnivého rozhoičení a hněvného vzdoru
vtiskl těmto veršťrmcitovou naléhavost. všim tím se Slezské písně stďy
iedďm z blarmích' stále živfch pramentr českémoderní sociální poezie
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Narodil se2l.7.1841 v Praze, kde takéabsolvoval gymnázium a sťudoval práva, moderní jazyky a historii. Stal se vychovatelem ve šlechtick1fch
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Po náwatu pusobil iako kulturď a divadelní referent praŽskj'ch listir
českÝch (Pražsh deník, Světozor, Pokrok) i němec$!'ch; krátce také ňíďi
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a vládne tehce pl1m'oucím jazykem salÓnní konvetace. Bozděch se iiž
touto hrou ďetelně pňihlásil ke vzorírm franouzské ďnračot a konverzační
vesďohry, která byla v tehdejší době u českéhoměštanskéhopublika ve
zvláštní oblibě. Také jeho další historické komedie se opíraly o pÍíHad
francouzského dramatika E. Scriba, a to iak po tecbnické' tak i po Eyšlen.
kové stránce. Bozděch měl nedrlvěru k iakÍmkoli velkolepjm koncepcb
životním,politickjm, ideovjm, uměleckfm' a vyhovoval mu proto Sctibúv
pohled na děiiny jako na souhru ma ch pŤíčin'iď vedou k velkím následkť'm.v komeďÍch rozehrává malicherné pozaď světovéhistorie' qíznanné
děii4né události piedstavuje iako vjsledek intrik, omezenosti' prospěcháiství, milostnÍ'ch rozmarir, osobďch áimÍr. ZhpušhasuÍníhna (prem. t872)
pfedvádí v jedrroaktovézkratce zákulisí ápasu o zabraničníorientaci Rakouska za Marie Terezie (což byla po vítězsM Německa nad Francií
r. 1871 záležitost znovu aktuální). obratnf ďplomat Kounic tu ďskrétně
odhďí intriky pruského vyslance' vnržívaiíďho císaŤovaáletnictví' smíŤí
oba císďské manŽele, prosaď spojeneckou smlouvu mezi Rakouskem a
FranciÍ a je nakonec imenován kancleiem. 7ÁpI*Y tŤiaktovÍch komedií
Bozděchovj'ch Soěta pdn o županu (1876) a Jenerdl bez vojshn (nalezena
v poz stalosti, uvedena 1889) jsou čerpány z intimniho okolí cÍsďe Napoleona. V těchto hrách sice vywcholilo Bozděchovo umění v rozvíjení
komeďátních situací i ve stavbě ducbaplného konverzačoÍhoďďogu' avšak
ironickÝ odstup od slab{rstek jednajíďch postav a pffmo geometricté pohrávání s dramatickou konstrukcí mu jiŽ zabránily charakterizovat postavy
stejně zdaňile iako piedtím ve zkoušce stámíkově.
Méně rispěšnÍ byl Bozděch na poli historické tragaie (Baron Goettz
ze švédsk!'chdějin, prem. 1868) a historické činohry (Dútodrazi z časŮ
Rudolfa |!., zakázáaa v 70. letech ceuzurou). Ani ieho vyspďá dramatická
technika nedcjkázala v nich pŤekonat riskalí scribovského pohledu na dějiny, jenž vftečrrě vyhovoval komeďi, ale nestačil iiž jako filozofick!'áklad
vážného dramatu. - Bozděchovo dílo doplĎují Nooelhy (1877)' drobné
prÓzy kreslíci postavy a scénky z praŽské společnosti a z prostŤedÍvenkovskéšlechty.
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