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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
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v4,anatovávalo z válek proti Napoleonovi. fi6tni| se náro4ní slavnosti
na Vartbrrrgu' konané na památkrr Lutherova VystoupenÍ pňed 300 lety
a ncsené volánim po rÉrorlním a státnÍm sjednocení Němcu. Ži| v taii,
kterf kdysi obfvaly slovanské heny, a lrn víc si uvědomoval ohroŽen!
SlovanŮ v něueckéln živlu. Roáoď se pÍacovat pro posilování slovaaského
vědomi' iež by vedlo k zaiištěď pčítomnosti i budoucnosti slovanskfch
národťl' piedevším národa českého, k němuž počítal i Slováky. PĚestože
ho k Jeně poutala láska k dcďi evangelického pastora Friederice Vilhelmině
Schmidtové a pňestože měl možnost získat zde místo kazatele, odďel po
skončení studií Í. 1819 zp& na Slovensko a piiial místo kněze ve slovenské
menšině v Pďti. Tam prisobil pak plnÝch tňicet let. Ži! v prostfeď, které
ho necMpalo, zauiat rimornou prací učitele a vychovatele a izolován také od
děnÍ ng Sloveneku, ta?,že vž ani neporozuměl náro4n{r'1 snahám štrirovcťr
a v r. l8,l8 odnítal všecbny pokusy o povstání. Proti maďarizačním ten.
dencím hledal podporu u vídeůské vládn která si ho zvolila za poradce ve
věcech tfka|ících se Slovákťr v Ubrách a r. 1849 ho povolala do Vidně za
profesora slovanskfch staÍoátností. Ve Vídni také zemňel 24. l. |852.

Kollár tvoÍil ze silného proátku citového svou erotickou poezii a síla
osobnÍho citového zauieli ie obsaže.a i v jeho poezii politické, neploěné
myšlmkami slovansM a ušlechtilého tidsM. Roku 1821 vydal sbírku Bászá,
která vaiHa za pobynr v feně, na cestě pňes Čechy do tlher a v prvním roce
pďťského pobyfu. leiÍ iádro woŤÍ cyklus 86 znělek, v nichž ie ristiedním
Botiven láska, v prvním odďle cyHu láska radostná a šťas á, v drrrhém
naFloěná smutken z rozchodu, bolestnou touhou" žalem' z opuštěnosti.
opěvaná milenka Mína (básnické- jméno !7ilhelminy Schmiátové) ztě-
lesĎuie básníkovy ideÍlní pŤedstavy milované žeay je tělesně krásná, citově
a dušermě bohatá' v ní se 4lňítomĚuje vše, co vťrbec patčí do oblasti nej-
vyšších hodnot a ideálri. Svou absolutní dokonalostí je Mína postavena nad
tento svět - ie však zároveĚ ieho realitou, jsouc v této podobě skutečnostÍ
básníkova citu. Když básně vypovídaií o ideáIní MÍně, vypovÍdaií o trvalé
mobutnosti básnikova erotického zaajeti, které ie pňÍtomno i v milostném'
štěsd' i ve smutku z lásky.

sbíÍka Básně obsahuje také sklradby, které odtážql soudobou sinraci
v národní společnosti a kultuie. lsou to pfedevším Ndptsy, dvouveršové
epigramy psané antickou formou elegického disticha (hexametr a penta-
metf). Básník' citově zainteresován na osudu národa, ukazuie od pfítomné
neutěšené skutečnosti k ideát m a k vfhledťrm do budoucna. obecné mo-
ráIní a hunánní požadavky uvádí do souladu s myšlenkou slovanského
bratrsM a ieduoty a v této podobě ie uplátůuje iako pňíkarv adlesované
domácím poměrírm. Mnoho Kollárovfch epigramri (jako tŤeba Hotličz
''Nfuod tak považui iediné jako nádobu lidství, l a vždy voláš-li Slovan,
nechť se ti ozve člověk..) bylo ve své době pčijato jako závaaé mravnt
a politické zÁsady. Součásd Básní měla bfi i báseĎ Vlastenec. V ní odmítl
Kollár naťÍkání nad současnln stavem i prázdné mluvení a položil d{rraz

na čfurorodou práci pro vlast (,,Nic tu chabé lkání, nic ňečneprospěie prázd-

ná, / národu jen zmužilé srdce pomťrže a ěin..)' odtrvortnil požadavek boje
za svobodu všech národťr avyzlva| pÍímo k odporu.proti poslušnosti, která
mu není nic iiného než ,,mrzkj'plášť zŽenštilosti naší... Vbstenec do sblrky
poiat nebyl z obavy pŤed cenzurou' rozšiťoval se však v opisech s iinjmi vy.
iazenÍlni básněmi, a dokresloval tak obraz politického raďkďismu Kollárova.

Tči roky po Básních vydal Kollár v Pešti Sltioy ikeru (1824). Ačkoli

kniha s tímto názvem vyšla poprvé, je označena jako druhé vydání a iiž tÍm

ie vyiádÍeno jeií sepětí s Básněmi: dvě tčetiny z jejich 15l sonetér tvočÍ
zně|ky již ďíve v Básních otištěné nebo pro ně p{rvodně určené. Pro Básně

byla také napsána (a neotištěna v nich) nyněiší první znělka o stvoŤenl
dcery bohyně Slávy jakožto boŽího daraza pňíkoňí, klerá Sláva v minulosti
utrpěla. Nově nyní básník ztotožnil tuto ,,Slávy dceru.. se svou milenkou
MÍoou 1milgyanglr ženu proměnil v bohpi s pozemskou podobou' nově
vyiáďil iejí ideáloí dokonďost iako souhrn nejlepšícb tělesnfch a dušev.
nlch vlastností Slovanťr, nově i sebe pčedstavil tím, že se jcho milostné
toužení' nadšení, žal, ieho ,,sladká sluŽba.. stávají zároveů vfiazem citÍr
a závazkít vlasteneckfch. V Básních byl svár mezi' zaujetím pro milenku
a mezi povinnostmi vlastence vyčešen tím, že jedno i drubé byto položeno

vedle sibe do roviny vypíaté osobní citovosti: vyiadfuje to známj' obraz
srdce vyrvaného z básníkovy hrudi, rozlomeného a zptrli obětovaného vlasti'
zpúli Míně. Tím, že je nyní Mína dce*ou bohyně Slávy a ztělesněnín vlaste-
neckfch ideál , cit vlasteneckf a mileneckf se prolÍnaji. Také osobnI'
a iedinečné se prolíná s tím, co již není |en věcÍ jednotlivce a čím individuum
vchází do nadosobních souvislostí. Citovost Kollfuovy Slávy dcery a iejÍ
schqlnost sloučit v citu čIověka intimního s člověkem politickÍm a nelikvi-
dovat pňitom jednoho ve prospěch druhého našla nadšenou odezvu ve

druhé čt\'rti 19. století, odpovídajic novému životnímu stylu a orientaqi
formuiící se nálodní společnosti.

Zně1ky Stávy dcery jsou rovnoměrně rozděleny do tÍí zpěv{r označenfch

imény iek: Sdla, I-abe, Dunaj. Putováď po trase vedoucí z německj'ch -

kdysiďovanskÍch - rizemí v povodí Sá1y a Labe pňes Čechy do podtatran.

skÝch a podunajskÝch končin ie volnou fabutacní spojnicí samostatnÍ'ch
a obsahově roáičnÝch zrrělek. Děi básníkovy lásky k Míně - kter; v Básních
procMzel dvěma odďly znělek - stává se nyď součástí tohoto putovánl.

Na své cestě si také básník nepňetržitě vybavuje minulost, píítomnost i bu-
doucnost Slovanťr, wzŠrvá k práci pro vlast i celé Slovanstvo, volá po sná.
šenlivosti, horlí proti odrodilcŮm. Sbírce je pŤedeslán PŤedzpěrl složenf
obdobně iako Vlastenec v časoměrnj'ch elegickfch dvo|verších. Tato

mohutná skladba se zvedá z elegickfch poloh zárrrutku nad zašlou minulostl
slovanské slávy až k nabádavé d{rvěÍe v možnosti' které se do budoucna
pŤed Slovany owírají, a k víie v dějinnou spravedlnost' kterorr piináší čas'
jenž ,,vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu...

V dalšírn vydání (1832) obsáhla Slávy dcera jiŽ 615 a ve znění posledním
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vzl'am3továvďo z válek proti Napoleonovi. Úeas it se náro4ní slravnosti
na Varburgu' konané na památku Lutherova Ýystoupeď pňed 30o lety
a nesené volánim po náror|ním a státním sjednocení Němcťr. Žil v kraii,
kterf kdysi objvaly slovanské henn a tím víc si uvědomoval ohroŽení
SlovanŮ v německérn ávlu. Rozhoď se pracovat pro posilování slovanského
vědomí, iď by veďo k zaiištění pŤitomnosti i budoucnosti slovanskfch
nfuodfu piedevšín národa české,ho, k němuž počítď i Slováky. Pňestože
ho k Jeně pouala láska k dcďi evangelického pastora Friederice Vilhelrnině
Schmidtové a piestože měl možnost získat zde místo kazatele, odešel po
skončenÍ stuďí r. 1819 zpět na Slovensko a pňijď místo kněze ve slovenské
menšině v Pešti. Tan pusobil pak plnÝch tňicet let. Žil v prostňeď, které
ho nechápalo,zauiat rimornou prací učitele a vychovatele a izolován také od
děnl ne Slovensku, takže lž ani neporozuměl národnírn snahám šturovcŮ
a v r. 1848 odmítal všecbny pokusy o povstání. Proti madarizačním ten-
dencím hledal podporu u vídeĎské vlády, která si ho zvolila za poradce ve
věcec.h tÍtaiících se Slovákťr v Ubrách a r. 1849 ho povolala do Vídně za
profesora slovanskj'ch staÍoátností. Ve Vídni také zemŤel 24. |. L852.

Kollár woÍil ze silného proátku citového svou erotickou poezii a síla
osobnlho citového zaujetí ie obsažer'a i v jeho poezii politické, naplněné
myšlenkami ďovansM a ušlechtilého lidsM. Roku 182l vydď sbirku Bdszá,
která vaikla za pobynr v feně, na cestě pňes Čechy do Uher a v prvním toce
pďťského pobyfu. }eií jádro woŤí cyklus 86 zněIek, v nichž je stŤďním
Eotivem láska, v prvním odďle cyklu láska radostná a šťastná, v drrrhén
naplněná smutken z rozchodu, bolestnou touhou" žalm, z opuštěnosti.
opěvaná milenka Mína (básnické jméno Vilhetrniny Schmidtové) xě-
lesĎuje básníkovy ideálď piedstavy mi|ované ženy: je tělesně krásná, citově
a dušerzně bohatá' v ní se zpňÍtomĎu|e vše, co vťrbec patŤí do oblasti nei-
vyšších hodnot a ideálri. Svou absolutní dokonalosti je Mína postave'a nad
tento svět - ie však zároveĚ ieho realitou, jsouc v této podobě skutefoostt
básníkova citu. Když básně vypovídaií o ideálnt Míně, vypovÍdaiÍ o trvalé
rrohutnosti básníkova erotickébo auieti, které je pňítomno i v milostném
štěsd' i ve smutku z lásky.

sbfuka Básně obsahuie také skladbn které odráŽejí soudobou sinraci
v národní společnosti a kultďe. fsou to pčedevším Náptsl', dvouveršové

psané antickou formou elegického disticha (hexametr a perrta-
metr). BÁsn{k' citově zainteresován na osudu národa, ukazuie od pŤítomné
neutěšené skutečnosti k ideáIŮm a k vfbtedťrm do budoucna. obecné mo.
rálnl a humánď poádavky uvádí do souladu s myšlenkou slovanského
bratrsM a iednoty a v této podobě ie uplatůuie iako piíkazy adresované
domácÍm poměrŮm. Mnoho Kollárovfch epigramtr (jako tňeba Horlič:
''Národ tak považui jediné iako nádobu lidsM, l a vždy voláš-li Slovan,
nechť se ti ozve člověk..) bylo ve své době pňijato jako závazné nrarmí
a politické zásady. So.učástÍ Básní měIa bft i báseĎ Vlastanec. V ní o.|rnítl
Kollár naŤÍkáď nad současn m stavem i prázdné mluvení a položil dtrraz

na činorodou práci pro vlast (,,Nic tu chabé lMní, nic ňeč neprospěie prázd-
gá' / náÍodu ien zmužilé sfdce pomťrže a ěin..)' odtrvorlnil požadavek boje

za svobodu všech národťr avyzlva| pÍímo k odporu.proti poslušnosti, která

mu neď nic iiného než ,,nrzk! plášť zženštilosti naší... Vbstenec do sblrky
po|at nebyl z obavy pčed cenzurou' rozšiÍoval se však v opisech s iinjmi vy..Iazenjmi 

básněmi, adokresloval tak obraz politického raďkďismuKollárova.
Tňi roky po Básďch vydal Kollár v Pešti Sltiojl ilceru (|824). Ačkoli

kniba c tímto názvem vyšla poprvé, ie označena jako druhé vydáď a iiŽ tím
je vyiádieno jeií sepětí s Básněmi: dvě tčetiny z jeiich 151 sonetér tvoŤÍ

zně|ky itž diíve v Básních otištěné nebo pro ně ptrvodně určené. Pro Básně

byla také napsána (a neotištěna v nich) nynější první znělka o stvorenl
dcery bohyně Slávy jakoŽto božího dantza pňíkoií, která Sláva v minulosti
urpěla. Nově nynÍ básník ztotožnil tuto ,,Slávy dceru.. se svou milgnk.'

MÍuou a mi|ovanou ženu proměnil v bobyni s pozemgkou podobou' nově
vyiádíil ieií ideální dokonďost jako souhrn nejlepšícb tělesnfch a dušev.
ních vlastnostÍ Slovantr, nově i sebe pňedstavil tím, Že se jcho milostné
touženÍ, nadšenÍ, žal, ieho ,,sladká sluŽba.. stávaií zároveů vjnzen citŮt
a závazkít vlasteneckfch. V Básďch byl svfu mezi' zauietím pro milenku
a rrrezi povinnostmi vlastence vyčešen tíÍn, že jedno i druhé bylo položeno

veďe sebe do roviny vypiaté osobní citovosti: vyiadfuie to znám!' obraz
srdce vyrvaného z básníkovy hrudi, rozlomeného a zptrli obětovaného vlasti'
zpúli MÍně. Tírn, že ie nyní Mína dcerou bohyně Slávy a ztělesněním vlaste-
neckfch ideáltl, cit vlasteneckf a mileneckf se prolÍnají. Také osobnl'
a iedineč:né se prolíná s tful, co již není jen věcí jednotlivce a čím individuuo
vchM do nadosobních souvislostí. Citovost Kollárovy Slávy dcery a ieil
8chql'lost sloučit v citu člověka intimního s člověkem politickÍm a nelikvi-
dovat pÍitom jednoho ve prospěch druhého našla nadšenou odearu ve

dťuhé čB'rti 19. století, odpovídajic novému životnímu stylu a ofientao
formuiící se národní společnosti.

Zďky Slávy dcery jsou rovnoměrně rozděleny do tfi zpěvťr označenj'ch
jmény ček: Sdla, Labe, Dunaj. Putování po trase vedoucí z německ!'ch -

kdysi slovanskych - rizemí v povodí Sály a Labe pňes Čechy do podtatran.

skfch a podunajskfch končin je volnou fabulačrrí spojnici samostatnj'cb

" 
ob'"hooe .oztičnÝch znělek. Děj básníkovy lásky k Míně - kterf v Básních

procMzel dvěma oddíly znělek - stává se nyní součástí tohoto putovánt.

Na své cestě si také básník nepňeužitě vybavuje minulost, pŤítornnost i bu-

doucnost Slovantr, wzs,vá k práci pro vlast i celé Slovanstvo, volá po sná-
šenlivosti, horlí proti odrodilcťrm. Sbírce je pňedeslán PŤed,zpětl sloŽenf
obdobně jako Vlastenec v časoměrnÝch elegickÝch dvojverších. Tato

mohutná skladba se zvedá z elegickfch poloh zármutku nad zašlou minulostl
slovanské slávy až k nabádavé dtrvěie v možnosti, které se do budoucna
pňed Slovany otvírají, a k víie v dějirrnou spravedlnost, kterou pŤináší čas'
jenž ,,vše mění, i časy, k vítězství on vede pravdu...

V dalším vydání (1832) obsáhla Slávy dcera již 615 a ve znění posledním
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(1852) dokonce 645 znělek. Rozrostly se nejen zpěvy diívější (druhf zpěv
dostal nyní název Labe, Rén, Vttaoa), ale pčibyly dva zpěvy nové, nazvané
podle iek ňeckého podsvětí Léthé a AcherÓn. Na cestě piovZzi nyní básnÍka
syn bohyně Lady (slovanské Venuše) Milek (poslovanštělf Amor), kterf
podává básnÍkovi historické a iiné odborné vfklady všeho, s čím se na cestě
slovansk1fmi kraji setkávají' V posledních zpěvech poznává básník i slo.
vanské nebe a peklo, a to ze zptáv' které mu podáva Sbvy dcera. S ním
poznává čtenái místa památná Slovanťrm, známé i neznámé historické
postavy, vlastence i odrodilce' Tak nabyla Slávy d'cera v konečném znění
rázu pševážně alegorického, z něhoŽ r'yprchal siln citovjl vzmach znění
pitvodního. Některé nové znělky pčešly i odtud do povědomí čtenáčťr a byty
brány jako prorock hlas básniktrv (,,Co z nás Slávťr bude o sto rokri? /Cože bude z celé Evropy? / Slavskf živel na vzor potopy i rozšíií sv,.ich
všude meze krokir..), ale jinak se Slávy dcera stala jatousi tasnickou en-
cyklopedií slovanskfch dějin a hodnot slovanského života. Sám básník
cítil, že se ieho skladba stala svou učeností běžnému čtenáŤi nesrozumitelnou,
a proto k vydání z t, 1832 piipojil V ktad čili Piimětky a vyszlětlizlk5t hu
S.lcizly dceie,.k.erf vyplnil samostatnou knihu, obsáhlejší neŽ uasnickl
skladba sama.

^ Pá-.l.\á-:vorba_byla 
jen jednou složkou tvurči činnosti Kollárovy.

S P. I. Safaitkem a J. B. Benediktim sbíral slovenské národní písně a pŤipra-
vil je k tisku (Pisně sgětské lidu slol.lenského o Uhťích, |823 a l827j. šán
vydal obsáNou sbírku NtÍrodnié zpieoanky (|834 a 1835). Jeho Myšlénky
o libozoučnosti ieč! a bec, obzzlltiště českoslozlanské tt. íež2) posrlzovďy
češtinu v duchu dobovfch teorií o zvukové kráse jazyka a chtěiy jeií sptsov.
no-u'podobu vylepšovat (pievážně hláskoslovnlmi ripravami), a i"t ii tale
pčiblíŽit-slovensk m dialektťrm pro trvďou funkci společného spisovnéhojazyka Čechťr a Slovákťr; navrhované verze spisovné češtiny se Kollár
později piidržor'al i v básnickém díle' Bádáním etymologick1im, mytolo.
Í"\ry a archeologickfm chtěl proniknout do dávnfch, ltemne .,.dolo.
ženfch dějin Slovanťr' Tyto otázky zajimaly Kollfua také na jeho cestách(Cestopis obsahujicí cestu do Honílttilie, l8 ). Posmnně vyšlo dí|o Staroita-
lia slajanskd (1853), v němž viděl Kollár vyvrcholenl svj'ch vědeckfch
snah. Mělo dokázat, že Itálie byla pirvodně o.ídl.,," slovanskjmi kmeny,
na j-ejich kultuče že vyrostla kultura starověkého fuma, a t.ay i pozál;sr
vzdělaná Evropa. Tyto práce isou ovládány víc autorovymi utopickymi
pňedstavami než racionálrrI vědeckou *.toáo., a jinou formou uvi"aroir
stňedni ideu Kollárovu, pŤedstavu slavného, velkétro, kulturně jeanátneno

Slovanstva' Po celém sl'ovanském světě se rozšíŤilo jeho pojeánán| o tí-
terdrnej vzdjemnosti mezi kmeny a ntiiečimi slaaskllmi (č. 18.6, v německém
znění knižně l83?)' v něm podal konkétní náwhy, jak by se taková vá-
iemnost měla provádět 1ne;tieinnejsí zpťrsob vidí ve vfmĚně a četbě lite.
11.1.y], pečlivě se pfitorn vyhfbaje jaklmkoli zmlnkám o politickfch
dťrsledcích kulturního dorozumění mezi Slovanv.

Kt4r

Matěi Kopeckf
/177 5-1847 /

Ilhočeskf IoutkáÍ.budite|, legendární postava zakladate|e českého
loutkového divadla.

Narodil se 24.2. 1775 v Libčanech u Nechanic jako syn ,,kejkliŤe..,
vyučil se hodinášství a usadil se v Miroticích. Bojoval v napoleonsk ch

válkách a iako částečn:f invalida se potom živil poiádáním ,,mechanickjlch
kumštri s marionetami.. (ti. s loutkami). První doklad o takovémto vystou-
pení máme z t. L797. Zemiel 3, 7 ' 1847 v Kolodějích nad, Lužnicí.

Stal se zakladatelem rozvětveného loutkáŤského rodu, iehož členové se

kaŽdoročně sjížděli u hrobu svého piedka v Tfně nad Vltavou. PŤedevším
jejich zásluhou se také rozšíiil.a tradice o zakladatelské a buditelské riioze

Matěje Kopeckého a Tfn nad Vltavou se stal později poutním místem

všech českj'ch loutkáŤťr. o obecnou proslulost této postavy se piičinila rov.

něž edice Komedie a hry Matěje Kopeckého dle sepstiní syna jeho Václatla
(1862, vyd. E. Just' H. Pňerhof a J. R. Vilímek), i když bylo pozdějšírn

bádánírn zjištěno, že z 6L her zde tištěnfch více než polovina byla vlasmě
poňízena až vydavateti a nebyla dŤíve ani později na loutkovfch scénách
provozována. Nemalou měrou se o legendární věhlas Matěje Kopeckého

zasloužil svjmi populárními kresbami i mirotick1f rodák M. Aleš.

V době obrození neb valy texty loutkov. ch her obvykle zapisovány a ien
některé z nich se dochovďy v pozdějších verzích. Byly to nejspíše texty

nejpopulárněiší, iež pňešly postupně do repertoáru mnoha společností.

Určit jeiich autofa a pÍrvodní podobu ie dnes již nemoŽné. Z větš| části to

byly bud svérázné lidové varianty traďčních mezinárodních látek (napň.

Doktor Faust; Don Šajn; Herkules) nebo loutkáÍské ripravy někter!'ch

kus{r pražského obrozenského divaďa (zhruba z let 1786-1825)' oblíben1ich

vesměs pro svou kouzelnou, rytíčskou, loupežnickou nebo exotickou ťo-

mantiku (napÍ, Loupežníci na Chtumu; Turecké pomezl; Čarostťelec).

V Žádné z těchto her nesměla pňitom chybět komická postava Kašpárka,

která byla českou loutkovou variantou harlekj'nského typu.

Zvláštní pozornost si zasluhují dvě hry, jež se z tohoto odvozeného
toutkáiského repertoáru vymykaií svou pttvodností. První z nich |e Posaícení

a Hudlicích o knížeti oldŤichovi, kterj' na lovu zabloudí, je zachráněn

uhlíŤem Matějem a nepoznán musí s jeho rodinou prožít slavné hudlické
posvícení; oplátkou pozve oldňich Matěje do Prahy, dá se mu poznat a na

ieho počest za|oží ptažské posvícení. Druhfm takov m kusem je operetka

ze soudobého života Pan Franc ze ztfunku, líčící sázku nadutého rychtáče

s chytrlm zámeckjm služebníkem, kterf v piestrojení za ponocného vyhra.

te rychtáiovu dceru Dorotku; vÝsměch tu patii chlubivému a hloupému




