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Antonírr Klášterskf se narodil 25, 9. L866 v Mirovicích u Písku, ale

dětství prožil v Praze, kde také r. 1885 maturoval a vystudoval práva. Poté
krátce ptrsobil u zemské školní rady a r. 1894 se stal riŤedníkem Zemského
vfboru. Mnoho sil věnoval organizačním záleŽitostem literárního života'
PatŤil k zakladatelrim literárního spolku Máj, jenž si jako jeden z hlavních
rikoltr uloŽil penzijní zajištění českého spisovatele, jako právnÍk se zabfval
otázkami zlepšení autoÍského práva, pracoval v podptrrném spolku spisova.
telťr Svatobor, byl ďouholetjm tajemníkem IV. - literární - tiídy České
akademie, spoluzďoŽil Společnost Jaroslava Vrchlického a stal se redakto-
rem jejího Sborníku, po srnÍti J. Vrchlického a J. v. Sládka r. |9|2 by|
pověčen iízením Sborníku s,tsětollé poezie, jediné reprezentativní kniŽnice
sledujici v Čechách evropskou a zámoňskou poezii. ZemÍel 3. l0. 1938
v Ptaze.

Básnické dílo A. Klášterského spolu s nejranějšÍ tvorbou J. S. Machara'
A. Sovy a F. X. Svobody tvoŤí pčechod mezi lumírovskou poetikou
a tvorbou generace 90. let; ve svj'ch začátcích také dosáhlo největšího ohlasu
(publikoval tehdy pod pseudonymem Petr Jasmín). Kláštersk pak vydával
jednu sbírku za druhou pŤedevším díky tomu, že byl u nás jeden z prvnlch,
kdo po vzoru francouzského básníka, opěvatele pďížskfch zákoutí F. Coppéa
začal pěstovat tzv. realistickÝ žáff' krátkf básnickf ritvar na rozhraní mezi
lyrikou a epikou, jenž zachycoval drobné děje ze všedního života obyčejnfcb
lidí. Smysl těchto anekdoticky laděnfch pííběhtr však spočíval ve vytváŤení
lyrické náIady v sociálních motivech zpravidla sentimentálně zabarvené,
v pŤírodních obrázcích pak hledajícÍ paralely k Životu čIověka nebo obestí-
rající pŤírodní jevy náznakem tajemství. Zatlmco však A. Sova a J. S. Ma-
char po prvních sbírkách Žánr opustili, Klášterskf stále znovu v iadě sbírek
obměůoval tento tvar' a tak se postupně vydělil z tvuÍčích snah mladé
generace. Vedle žánru Klášterslc.i' psal piírodní lyriku, lyriku reflexivnl
a vlasteneckou, v pozdějších sbírkách i lyriku intiÍnni' zvláště zklidnělou
lyriku roďnnou, a pokusil se i o drobnou epiku. Básnické rivďry, pňírodní
nálady a žánty tvočí také zpravidla iednotlivé oddíly autorovj'ch ranj.ch
|ailn (Žiullm a mrfu rn, t8893 Spailalé listí, |89O). Jen sbírka Písaě z pr ce
(189l, pod pseudonymem A. K. Lešan) je cele věnována Žánru a sociáIním
motivÍrm z dělnického prostňedí, avšak poměmě neilépe se básníkovi dďilo
v civilních náladovj'ch obrázcích ze staré i pňítomné Ptaby (Pražské motixy,
|8%), ŽánÍ nezčídka pŤerostl i v menší epické skladby a i v nich trvá sklon
vytvoňit v prvé.čadě náladovou atmosféru (Epické bdsně' |893). Klášterské-
bo baladn legendy a romance jsou ovlivněny lidovou epikou (Žizlé stínsl,
|895; České batady a romance a jiné bdsně, 1913), lidovou lyrikou pak
Chodské písně (|926). Souvislost s lumírovskou tvorbou pak neivfiazněii
prokazují básníkovy pokusy o umělé strofické a veršové ritvary (Vzpominky
z jihu' L897 i lronické sicilidny, l9L3).

Klášterskjl psal také prÓzu, knihy pro mládeŽ a děti, referáty o básnic-
kfc1r sbírkách ve Světozoru,Zvottu, Máji a Lumíru. Vfznamnější ie ieho

aktivita pčekladatelská,zejména v oblasti angloamerické poezie. Z anerické
poezie uspoňádal prvnÍ čes\f dvoudílnÝ vÍbor Modemí poezie americkd
(1906 a 1909). Jako Žák Sládkťrv ve studiu angličtiny byl po ieho smrti
pověčen dokončením pčekladtr dramatického r{i|a \p. Shakespeara; vedle
zbyfch dramat pieložil i jebo Sonety. Dále piekládal G. G. Byrona' H. !í.
Longfellowa, T. B. Aldriche, E. Barret-Browningovou (Portugalské sonety),
o. vilda a z němčiny též N. Lenaua. Jako piekladatel lpěl Klášterskj'na co
neivěrnějším pňevodu, a to jak myšlenkové stránky' tak i všech vnějších
formálních znakťr. Snaha maximálně se pŤiblížit originálu však často
zabránila hlubšímu proniknutí k specifickjm rysťrm poetiky pčekládaného
autoÍa a také větší čtivosti díla.

Václav Kliment Klicpera
/L792-L85e /

Pňední dramatlk obrozenské |iteratury' označovanf často za
zakladate|e českého dramatu. 7ieho ěetnfch divade|ních her
žiií dodnes na jevišti veselohry. Autor zábavnfch dek|amovánek
a historickfch povídek.

Narodil se 23. 11. |792 v Chtumci nad Ciďinou, kde se učil krejčlm
a potom iezníkem. Teprve v šestnácti letech odešel do Prahy na gymnáziurr
a filozofii, r. 1816 započal se stuďem meďcínn po dvou letech ho však
zanechď a věnoyď se stuďím humanitním. v té době byl hercem ochotnic-
ké družiny, která pod vedením J. N. Štěpánka poŤádala česká pňedstavení
na Stavovském ďvadle, a hry, které tehdy napsď, paďí mezi jeho nejzda-
iilejší ďla. Roku 1819 odešel učit na gymnázium do llradce Králové, tam
také Íiďl ochotnické ďvaďo a stá| až do r. 1846 v popiedí p;obouzejícího
gg ftíÍodního života. Potom piešel do Prahy na staroměstské Akademické
gymnázium a za revoluce r. 1848 se aktivně poďlel na práci Národníbo
v'.i'boru' zvláště v oblasti školské politiky. Roku 1850 byl jmenován ieďte-
len Akademického gymnázia, iež bylo tehdy nakrátko jedinou českou
stier|ní školou v Rakousku, avšak o tči léta později byl pio svťrj národně
vyhraněnf postoj odvolán a poslán do penze. ZenŤe| v Ptaze 15. 9. 1859.

Klicperťrv literfuď talent byl vj'razně dramatickj'. V pčedrrluvě k povídce
Tohíh o tom napsal: ,,Mně jest ce$ svět dramatická báseĎ! Ze všeho, co
čtu, ze všeho, co vidím, bezvolně scény sepňádám a osnuju... Ačkoliv byl
va|nou část života vzdrílen ďvadelního centra' dokázal napsat více než
padesát her, jež byly většinou dramaticky pťrvodní. Již tím se podstatně
liší od ostatních plodnfch dramatikŮ obrozenského období, kteff - jako
v. Thám, J. N. Štěpánek a J. K. Tyl - byli praktickjuri ďvadelniky a na-
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plĎovali Íc['Gf,toár čast$i svfmi piet|adn ripravami a variantami clzích
kusŮr než ptrvodními ďly. Námětově se ovšen i on' iak bylo tehdy obvyklé'
nedídka inspirovď literátními pŤedlohami' a to iak dramatick!'mi, tak -

iďtě častěii - prozaickfmi.
Autor nezatěžovanf pŤíliš divade|ní rutinou ani tehdy populárními kon-

vencemi mohl dďeko svobodněii rozvíiet své dramatické viděnt světa,
opÍraje se pňitom pŤedevším o zn.alost ktasické literatury. KdyŽ Josef
lungmann potŤeboval do své Slovesnosti (1820) ukázky vzorov ch texnl
dramatického básnictví, které tehdy česká literatura ještě neměla, obrátil
se proto právě na Klicperu; terr mu pÍtr tento ričel napsal dva jednoaktové
kusy: ďnohru BratŤi a historickou ,,smutnohru., Szlatislao. Své hry zve-
čejĎoval Klícpera tiskem hlavně ve svazečďch nazvanfch Diaadto Klicpero-
vo (L82o--2|)' Abnanach dranatickj,ch het (l825_3o) a Dratnatické wisy
(r847-50).

Klicpera plokázal zqména schopnost vÍstihě charakterizovat postavu
stručnÍm zachyceoím několika z:kladních povabovfch rys{r. To se mu
pochopitelně neilépe daiilo u Í'ostav komickích' kdežto ieho postavám
vážnfm chyběií pii takovémto povahokresebnfu pŤístupu bohatší lidské
rozměry, a rm i možnost cbarakteroveho vÍvoie. Podobr.ě i Klicperriv
sBysl pro vywa*ni a rozvíiení iednoducJrfch' ale pčitom dramaticky vf-
nznj,ch situací se ristroiněii up|retůovď v komediÍch než ve hrách vážnfch'
kde by situace sloátěiší psychologickou motivaci. Z ieho her
také zÍ$tala na ievišti ien díla veseloherní' zvláště aktovky.

fednoaktovou veselohru Rahotbt ětgetolÚ (1825)' která má ien mužské
role, napsď pťÍ v Í. l8r7 Kficpera pŤes aoc pro krcužek chlumeckj,ch stu.
dmt 

" 
když g niÍni mí5tDí děvčata odmÍtla brát ďvadlo. le to jednoducbf

vtipnÝ pŤÍběh o tonl' iak se rn|a4í wobodomys|ní umělci drlnyslně pomstí
naduténu a omezenému měšÉanostovi. Nadržování mlad m' pokrokovlrn
a intďigentnim gi|ám g v'směch šosácténu mďoměšťácM isou pŤÍaačné
i pro dalšÍ ieho oblíbené a&tovty Ptáibdh (prem. |835) a.Každ! něco pro
olast ! (1829). V této konveračaí veselobÍe dává obsazování staÍostenskébo
Ťadu piíležitost k zesměšnění několika kandidátÍt' prospěcháŤskfch ,,vlas-

tencÍl.., kteŤÍ se honosí svfni á ami o obecní blaho a bredaií prostťed-
aictvÍm vychytralé paní sptávcové piízrů vrc.bnosti. Morální a společenské
hodnoty' kteťím Klicpecovy bÍy straní' i chaÍal.terové vlastnosti a ávotnÍ
rikazy' kterjm se posnívaií a tceré karikuií' maií i pŤi rrtn{g1!rr[ do autorovy
současnosti obecnou povahu; to rrmoižnilo pozděiším divadelním umělc m
@. F. Burianovi' J. Freikovi'J. Hozlovi)' aby uvedli Klicperovy vesďobÍy
po ma$ch dramaturgickfcb írpravách na moderní i*iště znovu iako aktuál.
ď satiru. Ievištně ďnná z stala také Klicpercva spontánnl komeďálnost'
iak dosv&čuie napi. Vascblra na nnstě (1828). Tato hiíčka založená na.
komické situaci v níŽ se octne ně&olik liď na mostě mezi pozics'mi dvou
nepiátďskfch anád, sta|a se iďtě po více neŽ stu letech libreten komické
opery Bohuslava Martinri (prem. f935).

Z rozsábÍeiších komedií se těmto aktovkám blíži neiuspěšněiší Kliqrerova
fira, tťíaktovj' Dioonorn! hlobo,lk (1820). leho d$ovfm áHadem ie anek-
dota o napálení bohatého kupce Koíiáše dvěma nua'ni snrdenty, Strna-
dem a KŤepelkou, kteŤí dohodnuti se sklwníkem prodaií hloupému lakomci
,,záztačn! klobouk.., iehož 'naiitel Eírže Y hospodě sníst a v54rít, co hrďo
ráčL a nemusí pÚ za to nic platit" Rozrnarnou parodií na rydÍské činohry
je Hadid.n z Řtmsn (1821)' veselohra o nezdačenfch námluvách směšnébo
Hadrirlna' kterému chybí vše' co by měl mlaff rytíÍ nít: Msa' odvaha, ši-
kovnost, intďgence. Komičnost !e zv!šena .,n, že ve hŤe vystupuií
Hadriánové dva: jeden piestroiení kterÍ ie povafuván za pravého, a
Hadrián skutečnÍ! kterÍ ie držrnza podvodníka a uvězněn. Toto pÍestro-
iování postav - kterému Klicpera Ťíkal ,*uklení.. - patŤí k ieho nejoblíbe-
něiším prostŤedkťrm situafuí komiky.

osobitou skupinu mezi Klicper.ovÍmi bÍami YážnÍmi woff zdranatizo.
vané pověsti situované do ,,r5níiské.., btíjže nerrrčené minulosti. Sein patťí

ieho nejstarši bra Blotík (Í'saná v r. l8l3), 1nhádková ČesW Meluzína
(prem. |847) a kdysi velmi oblÍbenÝ romantickf VaI&h (1825). Neinfuď.
něiší wťrrčí zámiey vHádal Klicpera do svfch ber z fukÍch děiin' zvláště
pak do veršovaného dramatu sůěsl4o, *Lsbj btíže (1826)' pffznačně pre.
romantického pokusu o vďkou básnickou tragedii sbakespearovského typu.
Autorovi současníci i něktďí pozdější kÍitftove a bistorici tuto bru vysoko
hodnoťli zvláště pro |eií rrznďenou básnickou Íeč' avšak jako ievištnÍ ďlo
Soběslav nikdy neuspěl. Jdnou z blavnícb pfičin byl právě ieho vyrmáko.
vaně květnatj'a nadnesenf preromantictf iazat. Na tonto dxamatu 8 také
na ostatnÍch vážnfch čjnobrách Klicpetovfch |ze ve srormáni s ieho vese-
lohrami zŤeteloě pozoÍovat iakousi umělou konstruovanost, která snad pra-
menila také z .autororry menší ďvadelní zkušeoosti. Nedostatek ievištní
praxe se projevuie často tím, že vábé bry máto respektuií podmínky' které
na dramatick text klade ieviště.

Do dějin české poezie se Klicpera zapsal jako wŮrce deklamovánek'
zábavnj'ch básní určenfch k pŤednášeni na spolďenst<Ích veďtcích nrírodně
se uvědomujícího měšťanswa (Mlyruiíova o?ii'ko). Dlouho byla populární
také Klicperova zveršovaná pavidla kaÍetaí hry bulka Šestadtacet aneb
Trapulky do bulfu (č. 1821). Ve svfch historickÝch povídMch se Kliq'era
iako první snažil následovat vzoÍu V. Scota. Neizdďileiši z těchto pťací
byla jebo prozaická prvotina ToHh (1828)' pňedaamenávaiící nejen svlmi
postavami, seskupen mi kolen Hle Vádava rV.' ďe'i svou lomantickou
atmosférou historické prÓzy Máchovy. Dobová kÍitika oceĎovala i povídky
Víteh VítkoÚič (1830) a Váteslasa (č. 1834)"
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plĎovďi repertoár častěii svÍmi pÍek|adn ůpravami a variantami ďzÍch
kusŮr než pťrvodními ďly. Nánětově se ovšem i o'n' jak bylo tehdy obvyklé'
nezčídka inspinovď |itecírními pŤedlohami' a to iak dramatick!'mi, tak -

iďtě častěii - prozaickÍmi
Autor DezatěžovanÝ piíiš divade|ní rutinou ani tehdy populárními kon.

verrcetni mohl dale*o svobodněii rozvtiet své dramatické vidění světa,
opíraje se piitom pŤedevším o aalost klasické literatury. Když Josef
Junemann potieboval do své Slovesnosti (r82o) ukázky vzorov]|'ch texni
dramatického básnictví' které tehdy čestá litetatura ještě neměla' obrátil
se proto právě na Klicperu; ten mu pro tento čel napsal dva jednoaktové
kusy: ďnohru BratŤi a historickou 'nsmutnohru., Szlatislao. Své hry zve-
ŤeiĎovat Klicpera tiskem blavně ve svazďcích nazvanj'ch Dh:adlo Klicpero-
vo (1820_2|), Alnanacb dronaticbjch het (lu5-3o) a Dratnatické qisy
(1847{0).

Kliqlera pro}ulzal zejmiéna schopnoot \rÍstižně charakterizovat postavu
stručnÝEn zacbycením několika ákladních povahovfch rysťr. To se mu
pochopitelně neilépe dďilo u lnstav komickÍch' kdežto jeho postavám
váŽnÍm chyběií pči takovémto povahokresebnén pŤístupu bohatší lidské
rozněry" a ím i možnost charakterovdfio vjvoie. Podobrrě i Klicperťrv
smysl pro vytváŤení a rozvíiení iednoducňÝct' ale pňitom dramaticky vÍ.
raznfch situací se Úsřoiněii uptatĎoval v komediích než ve hrách vážnfc\
kde by situace potňebovaly ďoátěiší psychologickou motivaci. Z jeho her
také zústala na ievišti ien ďla veseloheťní' zvláště aktovky.

Jedooaktovou vesďobru Rohooín &venolr! (1825), která má ien mužské
role' napsď prÍ v r" r8r7 KEcpera pies noc pro kroužek chlumeckfch stu-
dent&' když s nimi místní děYčata odmída brát ďvadlo. Je to jednoduchf
vtipnÝ pŤiběh o tom' iak se mtaď umělci dtmyslně pomstí
nadutému a omezmému měštanostovi. Nadržováni mlad}'m' pokrokovjm
a inteligentnlm gi|ám a tr'směch šosáctému maloměšťáctví isou pŤíznačné
i pro další ieJro oblíbené aktovay Puii,ďk (prem. 1835) a.Každll něco pro
olast ! (1829). V této konverzační veselohŤe dává obsazování starostenského
riiadu pfilďitost k zesněhění několika tandidátúb prospěch.tiskÍčh ,,vlas.
tencíl.., ktďí se honosí svlmi áďuhami o obecní blaho a hledají prostied-
nictvím paní sptávcové pÍizeĎ wctnosti. Morálnt a spolďenské
hodnoty' ktcrÍm Kticpetovy hÍy suaní' i charakterové vlastnosti a živomÍ
likazy' kteťÍB se posnívaií a kte!é karikuií' maií i pii umÍstěď do autorovy
současnosti obecoou povahu; to rrmdhilo pozděiším divadelnín umělcŮm
@. F. Burianovi I. Freikovl I. Hondovi), aby uvedli Klicperovy ve$elobry
po nalÍch dnmatrrrgickÍch ůpravách na modemÍ iwiště znovu jako aktuál.
ní satiru. Jevištně činná zůstala také Klicpetova spontáoď komediálinost'
iak dowědčuie napŤ. Veseloba na nostě (1828). Tato bŤíčka za|ožená ns'
komické situaci' y níž gg octne ně&olik lidí na Eostě mezi poziceni dvou
nepiátelskfch armád, stala se ieště po více než stu letech libreten komické
opery Bohuslava Martin (prem. 1935).

Z rozsáhlejších komedií se těmto aktovkám blíží neiuspěšněiší Klicperova
hra, tiíakto\rj' Divotz:orttj klůouh (1e20). }eho dělovjm záHade"n ie anek-
dota o napálení bobatého kupce Koliáše dvěma mtaďÍni studcnty' strna-
dem a Kňepelkou, ktefí dohodnuti se sHepnikem prodaií hloupénu lakomci
,,záztačn! klobouk.., iehož maiitcl mírže v hospodě sníst a v5pít, co brďo
ráčí, a nemuslprÍ, za to nic platit Romamou parodií na rytíiské činobry
je Hadi n z Římnz (1821)' veselobra o nezdaÍeofch námluvách směšaého
Hadri:ína, kterému chybí vše' co by měl mladf rytíč mít: }cása' odvaha, ši-
kovnost, intďgence. Komičnost ie zvjše-a tí"n, |t.e ve hŤe vystupuií
Hadriánové dva: jeden piestroienj; kterÍ ie považován za pravého, a
Hadrián skutečn$ kterÍ ie držxn' za podvodnika a uvězněn. Toto pŤestro-
jování postav - kterému Klicpera ffkal '*uklcoi.. - patŤi k ieho nejoblíbe-
něiším prostťedkťm situační komiky.

Osobitou skupinu mezi Klicperovlmi hraui YážnÍmi tvoií zdramatizo.
vané pověsti situované do ,,rytíŤskď., blíže neurčené ninulosti. Sem patčí
ieho nejstaršl hta Btotík (psaná v r. l8l3), pohádková Česfui Meluztna
(prem. 1847) a kdyst vetmi oblÍbenf romantickÍ Vaack (1825). Neinerď-
aější wurčí záměry vkládal Klicpera do svfch her z českfch děiin' zvláště
pak do veršovaného dÍamatu Soběslctl, selsbj bňže (1826)' pÍÍaačaě pre-
romantického pokusu o Yelkou básnic*ou t.agedii shltesPrearovského 1yp11.
Autorovi současníci i něktďí pozděiší kritftovc a historici tuto hru vysoko
hodnotili zvláště pto ieií vznďenou Msnickou ffo avšak iako ievištni dilo
Soběslav nikdy neuspěl. Jednou z hlavních pŤíďn byt právě ieho vyrrmělko-
vaně květnat!'a nadnesenj'pretomantickf iazyk Na tomto dramatu a také
na ostatnlch vážnlch činohrácb Klicperovf<lr |ze ve srovnání s jeho vese-
lohrami zčetelně pozoťovat iakousi rrmělou konstruovaaost' která snad pra-
menila také z autorovy menší divade|ní zkušcnosti. Nedostatek ievištnt
praxe se projevuje 6"g1q tíÍn' že vážné, bry máto respektuií podnínky' které
na dramatickj'tex klade ieviště.

Do dějin české poezie se Klicpera zapsal iako tvfuce deklamovánek'
zábavnj'ch básnÍ určenfch k pŤednášení na společenskfch večírcích národně
se uvědomujícího měšéanstva (M\ruitova opiifto). Dlouho byla populární
také Klicperova zvetšovaná pravidla k'Íetní bry bulka Šestadzlaet ateb
Trapulky do bulkg (č. 1821). Ve svfch histotickfch povídkrích se Kliqtera
iako první snažil nrísledovat vzoru \í. Scotta. NeizdaŤileiší z těchto praci
byla jeho prozaická prvotina ToMk (1828)' pŤedznamenávaiící neieo svjmi
postavami, seskupenlmi kolem krále Vádava fV.' ale.i svou romantickou
atmosférou historické prÓzy Máchovy. Dobowá kfitika oceĚovala i povídky
Vttek Vítkovič (1830) a Věnteslqsa (č. 1834).




