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ment o byrokratickÍch poměrch rakouského školswí, které urovnávalycestu spíše kafiéfistúm aď poctivfm vychorratelrim.raa"z., ;-b-";bídě EladÝch učitel ' rcere mnonay.poau-o'"t" i ieiich cbaraktery.

Iosef Jiff Kolrír
/7512-18s6/

Yjrazaá osobnost t1rflro diredta; hcrcc' rež|sér, drematurga dramati|r, p'"Ť:i'Í 
-TmenticJri po;.tl a i'"a"|ně u měteckéhoProievu. Psat Patetické historické trry, vccetotrry, p'ckláda| dramateShakespearova a Goettroye-

vfugtnírn iménem Koláč. Narodit se 9. 2. l8l2 v Praze, kde také vy.- chodil gy.názium a začal studovat fiIozofii 
"."oi"roo. 

St.rI se vy_ch:vatelenv maďarské šlechtické r.dině' oŽ mu umožnilo poarat i západalEvropua prohloubit iazykové aalosti. Po návtatu se rozhoď pro hereckou dráhu;popfvé vystoupil t. l83? na ochotnictén KaietánskéÁ &""ar-., iI.ň 
".arJ. K. Tyl. Roku l&t2 byr angažován a"-"eJ."r.no souboru Stavovskéhoďvadla. Vystupoval naae|e.i v atÍch pie-Átavenicn a po Tylově cdchoduz Prahy r. l85l se stal vÍrdď osobnosu-ce*euo ďvadta; oa i.-raol.Jp,o.testu prod pr.ovizotnímu *ďcni ěeské divadelní otázky 

"i''"'ir 
''Jpi.-"u*rien na scénu 

.Po dvou ro..t ivils"t povolán zpět do českéhoProzatímnlho ďvad|a i.f1l. wctnr 
".a-*"l.t. činohry. Na ďvaďe bylaktivně činnÝ až do r. 

|sz-r.' r. l88l pi.''"rl*.e funkci dramamrga Ná.rodního ď dla' ale zatrátko 
" "r 

oa*"l.-y'.-ra 3l. l. 1896 v Praze.Po ce$ ávot se J. J. Ko}tr s."xl 36a6^".. .vou romantickou pÍedstavuunělce iako naprosto vfiimečnéfiojedince,.ior.*o 
"."po* 

, 
"!iy'i"*e-tem a nad nín. feho rzory byli Byron" É. r. a. Hoftnann a Jean Padve filozofii Hege|. k.: 

?"o']." d"bě piJur"^*e 1q. pňed revoluc|r. r8,$) k aeiradikáln$ší sk.upiuě c"*te iitafi.,,o, iež romantismem vy-jadŤovala svú{ odpor p*oti 
"pun"i.*cor"_BsáctvÍ českého prosďeď.V 50. Ietech promítl Ko'* wá.-'..-*:d.* ia"a, ao proglamu ďvadlavelkfch činrjr a vái!ní. zeiie1s{ni -l'd*n*.""-t'y-i pŤeklady, inscena.ceni i herec'kfmi lreaceni qisqg t.uav p<fusatne k budováď české ďva.del!í kultury náročného9n.rl"a" r w^". rrajl téžieho piekladydramat SchilleroyÍch a coettovyctl.É#d"ry romantickf postoi, ienžpronikal všechnu Kolárovu y..u" 

" 
ďoo*t cnano. ' v bezohledn1fch osob-ních polenikách)' zt.áoel rxr chvíle p"ri.iJcio 

""or"eor 
v 60. letech stálevíce obecněiší smysl a opodstamění. 
v w. rgl.Ull sf

tako herec ztěleslovat 
{o||r.nei spěšněii vfiinečné a silné inďvid.atity;ieho nadneseně ziednodušu.iíd ecri p[r#lr"y 

""."^r"n *.'i ilo"pfrsobil prf mohutnjm doimern. T"ké á.;,á;'atik prokazoval obdobné
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tendence: postavy jeho her |sou zpravidla lide něiak yÍiimeční - silou své
vťrle, lásky, nenávisti, bezohlednosti' krutosti; ieiich cbarattery bÍvaií
vyazně jednostranné a situace, v nichž se ocitaií, bud vyhrocené (souboie'
rinosy, vraždy) nebo romanticky taiemné (prosďedi krčein, ruin' áláŤír
a zapadlj'ch uliček). Sugestivní ridn těchto postuptr ne|ze upčít ď9 o.i-
,t"'ší- historickjn dramat m Kolfuovjm, MoÍikt (lrem. |8K), ŽižkaÚa
srnrr (prem. 1850) a MagelÓtu (1852), ačkoliv byly pnívem napadány kriti-
kou pro neptrvodnost neien námětr.r, ale i ce$ch scén a ďďogér. Podobně
pirsobivou se ukázala i hra Pražsbj žid Qltem. L871) z časri perzekuce po

bitvě na Bílé hoče, která se uplatnila i na ievišti 2o. století v ripravě V. Van-
čury z r. 1937. Pozděiší historická dÍamata I(olárova z obdobi Národnlho
divadla (nap[. SmiŤičti, prem. l88l) se již neprosadila, a to pro pŤiliš n.ísil-
nou kresbu postav i situací. Ani jeho veselobry (Mra:enci n'ebo Dejte mi
čamaru!, obě 1869) nebyly niiak |ispěšné. J. l. Kolrár psď ta*é historické
romány (Pekta zptozencl, č. 1856), plné romantickÍch a fantasticklch postav
a zápletek, a vydď sbirku Brírzá (1879)' oboií rovněž bez zietelněišího
ohlasu.

Jan Kollár
/L793-1852/

obrozenskf básníb vedle F. L čehkovs*ďro první velkf umě|eckf
ziev novodobé české titer.tury, autor Slávy dcery. Yyslovi| touhu
po osvobození národním e |idském e vštěpoval víru v děiinné
pos|ání Stovanú pži uskutečitování hurnenitních ideáhi v životě
evropskf ch národú. Teoretickfmi a programovfrni rÍvehami
podporova| myš|enku s|ovanské kulfurní vzáiemnosti' v odborné
práci se zab|va| s|ovanskfmi starožitnoatmi.

o Kollárově rrládí isme dobie zpraveni, poněvadž glÍn napsal podrcb-

né Paměti z mlad,ších let života. NaÍodil se na Slovcnsku v Mošovcích

29.7. 1793 v evangelické todině Í :k^ a hospodáňe" kterÍ často stál v čele

obce iako rychtáň. Studoval na gym ziu v Kremnici, odtud proti v li

otcově odešel do Banské Bystrice a na evangďickou vyšší stiední školu
(lyceum) do Bratislavy. Živtt se vnrčováním žáktt z bohatšich rodin a

o prázdninách jako učitel a správce v sirotdnci. Nutnost boiovat s nepÍízni-

vÍmi Životními podmínkami' odpor proti pokoiovríní slovenského národa,

vzděláním vypěstovanf smysl pro spravedlaost uwríiely už v mládí jeho

myšlenkovf svět. Roku 1817 odďel na univerzitu do Jeny, aby se pŤipravil

na povolání evangelického fuéze, zebfval se zde i filozofií, iazykozp5rtem'
historií a pťírorlnimi yldrmi. Kromě stykťr s vynikaiícími lir|mi (sgnímil

se i s Goethem) pťrsobily na něho politicfté události v Německu, které se
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tendence: postavy jeho her isou 4xavidla lidé 1ěiak 

víiimečoí - silou své

virle, lásky, nenávisti, i*álr"a"*"' krutosti1 ieiich charaktery bÍvaií

vÝpzlějednosuanné " 
'i.**, " "i.t' 

se-ocítaii' buď vyhrocené (souboie'

.-o,y, vraŽdy) o"to .o.ilJ"tv taiemné (lrostÍed.í krčem, ruin, ž:aláÍtr

a zapad|ychuliček). s.'gesti.,oi íen.c.n,o posruoťr netze upŤít tÍem nei-

starším historickÍ.m d;;#i;lá' ",v^, 
u*ti" (prem. t846), Žižkoua

slzrr (prem. 1850) a uě,u""^ <tďíz), 1Ék9riv. 
byly pravem napadríny kriti.

kou pro nepirvodnost ":il;;'*,.r.i..ry.n-.iéo " 
ďalogri. Podobně

oÍrsobivou se ukázďa iIlí F,,z,ks žid Glrem^. L871) z častr perzekuce po

titvě na Bílé hoče,l**i-J"nr"-ir"j "" 
i*:: 2o. stoleti v ripravě V. Van-

čury z r. 1937. Pozděiší h ;.ká dramata Kolárova z období Národního

divadla (napÍ. SrniŤičt,, p..-. 1881) se iiž neprosadila' a to pÍo pňíliš násil-

nou kresbu postav i ,',í".r'''-i.u" í..a"n'v (Mraoenci nebo Dejte mi

čamaru!,obě 1869) 
"J;''.;'*!:ry*u.J..J. 

xorar psď také historické

romány (Pekta zploze*;, e. B;q,phérornantickÝch a fantastickj,ch postav

a zápletek, a vydď ,uik".íÁJ (18?9), oboií rovněŽ bez ďetelněišího

ohlasu.

ran Kollár
/ t7s3-1862/

obrozenskf básnik, vedle F. L čelakovskéÚro první velkf .:Tě!::*Ý
zjev novodobc i".*L li."á.ury, autor Stávy dcery. Yyslovi| touhu

po osvobozeni .u,"ž"i.i' "llilie. 
a vštěpoval víru v děiinné

poslání S|ovanrl p..'".l".*i""""í humanitních ideálú v životě

evropskfch národ . Teoretickfmi a programovfmi rÍvahami

podporova| -v:r..r' 'i"'"".ic kutturni rzáiemnosti, v odborně

lriil" .ur"at slo'ans|cymi st.rožitnostmi.

O Kollárově mláď isme dobie zPraveni, poněvadž sám napsď podrob.

lé Paměti z mladšich iZi;,,,o. N.arodil se na Sloveosku v Mošovcích

29.7. l7g3v evangelick! .ai"e Ťezníka a hospodáŤe, tcterf často stál v čele

obce iako rychtái. '*i.'"r * gy*"áá' ' x'.*oia, odtud proti vírli

otcově odešel do Banské Bystrice a na evangďckou vyšší sďední školu

(lyceum) do Bratislavy..- Žiiit 
". 

vyrčováním žjJkh z bobatších rodin a

o prázdninách i"to.,ala "",p,n""" 
o.i'*ei"a. Nutnost boiovat s nepŤiz'li-

v:Ími Životními p"a*i"l"-i, ápor proti pokoiovríní slovenského národa'

vzděláním vypěstovanj,smysl pro'spravďlnost uwaŤely už v mládí ieho

myšlenkovj,svet. noru rali 
"j"ša 

na univerzitu do Jeny, aby se pňipravil

na povolání 
"u*g"u"teil.ue"", 

zabrva| se zde i frlozofií, iazykozpytem'

historií a pŤírodními 'JJ"-i" Kromě,tytu * vynikaiíciÍni lidmi (se.námil

se i s Goethe.l pt,,oujiv o".- iJno pouti.r.e události v Německu, které se

rnent o byrokratickfch poměrech rakouského školswí, které urovnávďy
cestu spíše kariéristúm než poctivfm vychovatelirm m|ádežel a o hmotné
bídě mradÝcb u telrjr' tlerá mnohdy podlamovďa i ieiich charaktery.

Josef JiŤí Kolrír
/  78L2-1896 /

Yjrazná osobnost českého divadla; herec, režlsér' drematurg
a dramatik, prosazující romantické poietí divadelně uměleckého
projevu. Psal patetické historické hry, veee|ohrn pÍek|ádal dramata
Shakespearowa a Goetilrova.

Vlastním iménem Kolái. Narodil se 9. 2. 1812 v Praze, kde také vy.
choďl gymnázi 'm a začal studovat filozofii a medicínu. Strl se vycb:vatelem
v madarské šlechtické todině' což mu umo*nilo pozrat i západnl Evropu
a prohloubit iazykové aalosti. Po návratu se rozhoď pro hereckou dráhu;
popťvé vystoupil t. |837 na ochotnickém Kaietánském ďvaďe, které veď
J. K. Tyl. Roku 1842 byl angažován do německeho souboru Stavovského
divadla. Vystupoval nadáre i v českÍch piedstaveních a po Tylově cdchodu
z Praby r. l85l se stal vŮrdď osobnosd české.ho ďvadla; od r. 1864 z pro-
testu proti provizomímu ŤďcÚí české ďvade|ní otázky omezil své pirsoben|
ien na scénu něrneckorr. Po dvou letech byl však povolán zpět do českého
ProzatÍmního divadla iako wchní rdiser ieho činobry. Na ďvaďe byl
aktivně činnÍ až do r. 1873' r. l88l pievzal iďtě firnkci dramaturga Ná-
rorlního divadla, ďe zaHtko z ní odďel. zffiÍď 3l. l. 1896 v Praze.

Po cďf život se J. J. Kolár mefi| rcalizovat svou Íouuntickou piedstavu
unělce iako naprosto vfiimečneho idince' stoiícího v roa'oru s celjm svě-
tem a nad nirn. feho rzory byli B5rton, E. T. A. floffnnann a Jean Paul,
ve flozofii Hegel. Proto patčil v době pňedbŤeaové (tj. pčed revolucl
r. 1848) k neiradikálněiší skupině české inteligorce, jež romantismen vy-
iadíovala svťri odpor proti opatrnickfuu šosácM českého prosďeď.
V 50. letech promítl Kolár své Íomantické idály do programu ďvaďa
velbjch čin{r a vášní. 7ámrfua svjni shakespearovskÍmi pňeklady, inscena-
cenni i hereckÍmi kreaceni pŤispěl tehdy podstatně k budování české ďva-
delnÍ kultury náročného srylu (podobnf v'znan majÍ téŽ jeho pÍeklady
dramat Schillerovfch a Goethovfch). PatetickÍ rooantick; postoj' jenž
pronikal všecbnu Kolárovu tvorbu a činnost (napi. i v bezohledn1fch osob-
ďch polemikách)' ztrácel od chvíle politickébo uvolnění v 60. letech stálc
více obecněiší smysl a opodstatnění.

Jako herec aělesĎoval Kolár neirispěh$i vfiimečné a silné inďviduality;
ieho nadneseně ziednodušuiíď hereckÍ proiev plnf vfiaznfch gest a pÓz
pÚsobil pd mohutnjm doimem. Také iako dramatik prokazoval obdobné




