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(romány Poslední, L925, a U protinoža\, |927' též[ ze zážir|ď cesty na
Sibii; politickf román Duch a kran, 1929, se zablvá soudobjmi politickÝml
problémy ap.).

Petr KŤička
/1884-1949/

Básník a pňekladatel. Ve své senzitivní, gnÓmicky sevÍené |yrice,
využívaiíci prvkŮ |idové poezie l vftěžkrt soudobé.básnlcké tvorbn
vyslovil okouz|ení pÍírodou rodného kraje, lntimní mi|ostné pocity
a zejména prožitky frontového vojáka z první světové války. Svfm
pokornfm, citově zaujatfm viděním pÍedial některé tendence
poezie 20. |et' zvláště v rané tvorbě J. Wo|kra"

Petr Kňička se naroďl 4. 12. L884 v Kelči u Hranic. Jeho otec byl
iíďcím učitelem, bratr Jaroslav se stal vÝznamnÝm hudebním skladatelem.
Ač poměrně btzy zttatil otce, vynistal v harmonickém prostÍeď v tizkém
kontaktu s' horskou pťírodou Českomoravské vysočiny a s jejÍm prostlm
lidem; to také podstatně ovlivnilo charakter Kňičkovy worby. Maturovď
v r. 1901 na reálce v Novém Městě na Moravě a pak vystudovď chemii na
praŽské 166hnigg. Jako chemik pťrsobil nejďíve v cukrovaru v HulÍně' pak
v laboratoŤi v Karlovfch Varech' krátce pobyl také v Pastgurově ristavu
v PďíŽi. v t. 1907-{8 učil cizím Ťečen v Moskvě a po náwatu žil do světové
války v Praze, kde pčeváŽně vyučovď na obchodních školách. Hned v r. 1914
po vypuknutí světové války odešel na haličskou frontu, byl zraněn a pobf-
val několik měsícri ve vojenskj'ch lazaletech. Po válce pracoval na mi-
nisterstyrr školství a po druhé světové válce byl zaměstnán v Technické
knihovně pražskfch vysokfch škol. ZemŤel 25.7. L949 v Okarci u Náměště
nad Oslavou.

Podobu české poezie Kčička qirazně ovlivnil piedevším svou ranou
lyrickou worbou, jíž pňedjal její poválečnf vfvoj. Už v prvotině ŠtppatÚ
keŤ (|9L6) se neobyčejně šťastně setkaly básníkovy osobní ďspozice, ávf
poměr k pňírodě a vťrbec jeho pčímj; otevŤenj', neproblematickf vaab
k životu se soudobjlmi tendencemi ewopského básnictvÍ, zejnéFa s kÍes-
ťanskÍm humanismem francouzskfch básníkÍr (G. Duhamel, Ch. Vildrac)'
ktečí pokorou a láskou doufali obroďt a zlidštit svét, Z tohoto setkání
vzešla lyrika základnich citorr..fch poloh, osďe rczeznávaj(cl hierarchii ži-
votních hodnot, poezie návratťr do dětství v rodném kraii, oslava prostÍ'ch
věcí a životních radostí. Disonanci do této harmonické atmosféry, podpo-
rované též sevčen;im pravidelnjm veršem, vnášel jen ážitek války, ienž se
naplno ozval jen v jediné básni, Medynia GlogowŠka, zato však s mimo-

Íádnou intenzitou. V ní totiž jinošsky dťtvěiivf vztah k životu ve sďetnuti
$ mezni frontovou situací - chvíli pňed ritokem - cele odkryl básníkovo
citové záznl: lásku k bližním' soucit s nevinně trpícimi i tizkost o osud
národa. Právě tímto zdťrrazněním citoq|'ch hodnot báseĎ pierostla ve velice
činnj'' nepatetickf protest ploti válce za cizi zájmy.
V následující Kiičkově básnické tvorbě se podstatně zesiluje inspirace

Iidovou lyrikou i epikou. Jejich prvky se objevují jiŽ v lyrickoepické sbírce
BíU štít (1919). KŤička se v ní obrátil ke vzpomínkám na dětství uprostied
horácké pŤírody, zněhoŽ vypráví několik idylickfch pčíběhri viděnfch zdťr-
věr ujícima dětskjma očima. Horáckj' ďalekt, prvky folklÓru, zejména
v dětskí'ch ťíkadlech' i humor poduhuií ještě básníkovo citové zaujetí pro
zvolené téma.

KĚičkovo rané tvťrrčí období wcholi a novou tematickou rozlohu získává
ve sbírce Hoch s luhem (L924). Harmonizující nálada pčedcházející knížky
se v ní prudce rczpadá nejen pod nárazem citového rozrušení a bolesti
vyvolané ztÍátou mil{, xl6 i pod nov m pčívalerr válečnfch motivťr. Za-
tímco milostné drama provokuje zraněnf cit až k subjelcivní intimní zpo-
věď, dozvuky váky se hlásí v několika hutnfch tragickfch bďadách,z ancbž
některé pŤejímají svou fakturu pčímo z lidové tvorby. Ale i v této sbírce
osobď bolest i trpkosti světa poznamenaného válkou jsou znovu vyvďo-
vány pokorou a láskou k životu' jež nakonec pŤináší i novou mužnou
rovnováhu.

Po Hochu s luken se Kiička jako básník odrrlčel. Ve 30. letech vydal jen
sbírku dobov. ch satirickfch a risměvně parodujících veršir a p z Stlch
jehla (L933) a rťrznorodf soubor ve :& Chléb a stll (L933)' v němž pŤevažuií
pňíležitostné verše glosující denní události a zejména životní iubilea pčá-
tel - umělcťr. Vedle nich jen několik bďad, rozmarnfch básnickfch hŤíček
a lidovfch popěvktt se pňíznivě odráží od reflexívďch veršťr' zabstraktĎují-
cích pčedcházejícÍ konkrétnost a mnohomluvností Íourrěliiující dosavarr..{
náaakovost KŤičkovj'ch veršťr.

Básníkova poválečrrá poezie je cele zauiata reakcí na okupaci, válku
a osvobození. Odrazilo se v ni i KĚičkovo studium ruskfch bylin a starÍch
srbskfch hrdinskfch zpěv ' jež z.a váky piekládal. Poéma &lětl oblak
(1945) o uttpení a boji jihoslovanského lidu s okupanty je koncipována jako
parafráze těchto zpěvťr. Zachycuje konkrétní událost: vywaždění 6000
mužír v Kragujevci jako odvetu za zabitÍ dvaceti Němcťr partyzány. Ohlasy
ruslc. ch bylin obsahuje zase sbkk.a Piseř meče (|946) v skladbách věnova-
nÝch boji sovětského lidu s okupanty. I v této sbírce se však vrací iihoslo-
vanská tematika, a to jednak ve volném zpracování tií básní v.prÓze
P. Mériméa z jeho sbirky fiogovanj'ch morlackj'ch národních písní' jednak
znovu v ohlasu hrďnskfch zpěvÍr s protifašistickou tematikou. Konečně
sbuka Běsotlé (l9a6) pŤináší dobovou lyriku politického charakteru' ko.
meofuiící mnichovské události' okupaci, domácí partyzánskf odboi i vzdÁal
díkťt Sovětskému svazu za osvobození, Zgména mnichovské téma ie ve
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(romány Poslední, L925, a U protinožc.ti, |927' též| ze ážitKl cesty na
Sibič; politickÝ román Duth a hran,1929, se zablvá soudob'mi politickfmi
problémy ap.).

Petr KŤička
/L884-1949/

Básník a pÍekIadatel. Ve své senzitivní, gnÓmicky sevÍené lyr|ce'
využivaiÍci prvkú lidové poezie i vftěžktt soudobé.básnické tvorby'
vyslovil okouz|ení pŤírodou rodného kraje, lntimní mi|ostné poclty
a zeiména prožitky frontového voiáka z první světové vá|ky. Svfm
pokornfm, citově zaujatfm viděním pÍedjal některé tendence
poezie 20. |et, zv!áště v rané tvorbě J. Wo|kra.

Petr Kiička se naroďl 4. |2, 1884 v Kelči u Frranic. Jeho otec byl
Íídícím učitelem, bratr Jaroslav se stal vfznamnjm hudebním skladatelem.
Ač poměrně brzy ztratil otce, vyrťrstal v harmonickém prostŤeď v zkém
kontaktu s horskou piírodou Českomoravské vysočiny a s jejím prostlm
lidem; to také podstatně ovlivnilo charakter Kňičkovy tvorby. Maturoval
v r. l90l na reálce v Novém Městě na Moravě a pak vystudoval chemii na
pražské technice. }ako chemik pťrsobil neiďíve v cukrovaru v HulÍně' pak
v laboratoŤi v Katlovj'ch Varech, krátce pobyl také v Pastgurově ristavu
v Pďíži. v l. 1907-08 učil cizím iečem v Moskvě a po náwatu žil do světové
války v Praze, kde pŤevážně vyrrčovď na obchodních školách. Hned v r. 1914
po vypuknutí světové války odešel na baličskou frontu, byl zraněn a pobf.
val několik měsÍcťr ve vojenskj'ch lazaretech. Po válce pracoval na mi-
nisterstvu školství a po drulré světové válce byl zarněstnán v Tecbnické
knihovně pražskj'ch vysokj'ch škol. Zemňel 25,7. L949 v okarci u Náměště
nad Oslavou.

Podobu české poezie Kiička rn.irrazně ovlivnil pŤedevšÍm svou ranou
lyrickou tvorbou, již pÍedja| ieií poválečnÝ vlvoj. Už v prvotině Štppwi
hež (1916) se neobyčejně šťastně setkaly básnÍkovy osobní dispozice' ávÝ
poměr k pňírodě a vfibec jebo pŤímf, otevrenÝ' neproblematickf vztab
k životu se soudob;fmi tendencemi ewopského básnictví, zejméFa s kÍes.
ťanskfm humanismem francouzskj'ch básnikťr (G. Druhamel, Ch. Vildrac)'
kteňí pokorou a láskou doufali obrodit a zlidštit svět. Z tohoto setkání
vzešla lyrika záktadních citovj'ch poloh' ostče rczeznávaj(c| hierarcbii Ži.
votních hodnot, poezie návrattr do dětství v rodném kraji, oslava prostÝcb
věcí a životních radostí. Disonanci do této harmonické atmosféry, podpo.
rované též sevňenj'm pravideln1im veršem, vnášel jen' zážitek války, jenž sc
naplno ozval ien v jediné básni, Medynia Glogowška, zato však s mirno-

Kr49
čádnou intenzitou. V ní totiž jinošsky dťrvěŤivi' vztah k Životu ve sďetnutí
s mezní frontovou situací - chvíli pŤed ritokem - cele odkryl básníkovo
citové ázemí: lásku k bliŽním' soucit s 11gyinn! trpícimi i ťrzkost o osud
nfuoda. Právě tímto zdirrazněním citov ch hodnot báseĎ pŤerostla ve velice
činnÝ' nepateticky protest ploti válce za cizi zájmy.
V následující KŤičkově básnické tvorbě se podstatně zesiluie inspirace

lidovou lyrikou i epikou. Jejich prvky se objevují již v lyrickoepické sbírce
Bílll štít (l9l9). Kčička se v ní obrátil ke vzpomínkám na dětstvÍ uprostčed
horácké pŤírody, znébLož vypráví několik idylickfch piíběhťr viděnfch zdťr-
věrrluiÍcíma dětskjma očima. Horácky dialekt, prvky folklÓru, zejména
v dětskfch iíkaďech, i humor podtrhují ještě básníkovo citové zaujetí pro
zvolené téma.

I(Ěičkovo rané tvrlrčí období wcholí a novou tematickou rozlohu získává
ve sbírce Hoch s lukem (|924). Harmonizující nálada pŤedcházející knížky
se v ní prudce rozpadá neien pod nátazem citového rozrušeni a bolesti
vyvolané ztÍátou milé, ale i pod novjm pčívalem válečnfch motivťr. Za-
tímco milostné drama provokuje zraněn! cit až k subjektivní intinrní zpo-
věď' dozvrrky války se hlásí v několika hutnfch tragickfch baladách, zaicbž
nělteré piejÍmají svou fakturu pŤímo z lidové tvorby. Ale i v této sbílce
osobní bolest i trpkosti světa poznamenaného válkou jsou znovu vyvažo.
vány pokorou a láskou k životu, ieŽ nakonec pňináší i novou mužnou
rovnováhu.

Po Hochu s lukem se Kňička jako básník odrrlčel. Ve 30. letech vydď jen
sbírku dobov. ch satirickfch a risměvně parodujících veršÍr a pr6z Such
jehla (|933) a rťrznorodf soubor verši Chléb a sul (|933), v němž pievaŽuji
pčíležitostné ve.rše glosující denní události a zejmérla životnj jubilea pčá-
tel - umělcri. Vedle nich jen několik balad, rozmarnfch básnickfch hÍíček
a lidovfch popěvktr se pŤíznivě odráží od reflexívnlch veršir, zabstraktĎují.
cích piedcházející konkrétnost a mnohorrluvností roarrělrlující d6g3y6ílní
náznakovost Kiičkor ch veršir.

Básníkova poválefuá poezie je cele zaujata reakcí na okupaci, válku
a osvobození. Odrazilo se v ní i KĚičkovo studium ruskfch bylin a staÍt.ch
srbskj'ch hrdinshí'ch zpěvťr, iež za vá|ky piekládď. Poéma Soětlll oblah
(1945) o utrpení a boji jihoslovanského lidu s okupanty je koncipována jako
parafráze těchto zpěvťr. Zachycuje konkrétní událost: vyvraždění 6000
mužir v Kragujevci jako odvetu za zabití dvaceti Němcir patyzány. Ohlasy
ruskfch bylin obsahuje zase sbírka Písď meče (1946) v skladbách věnova-
nfch boji sovětského lidu s okupanty. I v této sbírce se však vrací jihoslo-
vanská tematika, a to jednak ve volném zpracování tií básní v .prÓze
P. Mériméa z jeho sbírky fingovan:!'ch morlack ch národních pisnt, jidnak
znovu v ohlasu hrdinskfch zpěvťr s protifašistickou tematikou. Konečně
sbírka Běsooc (l9a6) pŤináší dobovou lyriku politického charakteru, ko.
menfuiÍcí mnichovské události, okupaci, domácÍ partyzánskf odboj i vzdáa!
díkťr Sovětskému svazu za osvobozeď. Zejméla mnichovské téma ie ve
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sbírce podáno s vypiatjm mratmím patosem. SatiriclcÍm protějškem Běs{r
je pak sbírka Ďtibel frajtrnl (1946).

Současně s ptrvodními verši rozvinul Kňička i svou pÍekladatelskou akti-
vitu. Ptrvodně soustŤeděna k ruskjm symbolistťrm (V. Brjusov, K. Bal-
mont' I. lrrnin) postupně se po první světové válce rozšifuie jak na klasic-
kou ruskou poezii (A. s. Puškin' M. l. Lermontov) a na byliny' tak na
ruskou a francouzskou poezii a drama. Životním dílerrr Kňičkovfm v oblasti
piekladu pňitom z{rstalo jeho pietlumočení lffiy A. S. Puškina.

Beneš Metod Kulda
/1820-1903/

Katollck| kněz; beletrista a publicista" Proslu| jako sběrate|
a vydavatel moravskfch pohádek.

Naroďl se 16. 3. 1820 v lvančicíc\ kde byl ieho otec kožďníkem
a maiitele'n polností. V Jiblavě vystudoval gymnázium, v Bmě filozofii
a bohosloví. Jako kněz pÍrsobil v několika moravskfch obcÍch, v l. 1850 ď
1859 v Brně v ristavu pro zanedbanou mládež. V Brně byl spolu s F. Su-
šilem hlavou národního katolického hnutí. Aby se léčil, odejď r. 1853 do
Rožnova pod Radhoštěm a tam na vjzrru F. Sušila začal sbírat lidové po-
hádky. Z Brna se dostal do Čech na faru v Chlumu u Seďčan a r. 1870
se stď kanovníkem na Vyšehradě v Praze. V posledních letech života
oslepl; zenŤel v Praze 6.5. 1903.

Ačkoliv psal Kulda od mláď básně, prÓzy a články (pÍevážně nábožen-
ského a vfchovnéio obsahu), ieho vjznam pro literatrrru spočívá v pracích
národopisnfch. Zde by| nejvěmějším žákem F. Sušila, od něho piiiď
podnět ke sbírání pohádek, jeho ricnr k lidové tradici, ke všem proievtrm
lidového uněď a k lidovému jazyku i jeho sběratelskou metodu. V Kuldo-
vjch národopisnfch praďc\ které se tfkají picvážně potrtídek, musíme
rcjzlišovat vfďedky sběratelské a vydavatelské. lako sběratel usilovď ve
svfch zápisech o dokumentárď věrnost, snažil se pňi zapisováď potrltdek
vywoňit autentické prostíedí tím, že zvď několik vyprávěčťr najednou
a jejich vyprávěď zaznamenávď pak s velkou pŤesností iazykovou i obsa-
hovou. Zapisoval rÍrzné varianty, někdy i iména vyprávěčťr, jejich stáňí
a místa pobynr. Tln všín se lišil od většiny soudobfch sběratelťr a blížil
se modernlm pčedstavám o áznamu folklÓmí worby. lako vydavatel svfcb
áznamú byl však poplatnf své době i svému povoláď. Vylučovď vyprávě-
ní' která neodpovídala jeho pÍedstavě o čisté tradio' nezďazovď poMdky,
v nichž byly drsné detaily nebo obhroublé a'rozpustilé scény, ani ty, které
byly projevem cítění s poddanfmi, se zbojníky apod, Z toho, co lml| za

zpŮsobilé pro tisk, uvďejůoval ien iednu variantu, poMdky pak částečoě
upravoval stylisticky a stíÍal vyaalé náŤeční zvláštoosti. Zaznamenal pies

200 poMdek, ale uvďejnit jich jen asi polovinu ve sbírce Moravské národnl
pohádhy a pozlěsti z oknlí rožnooského (1854)' pozděii rozšíiené jako Morav-
ské ttdtoilní pohátlhj6 potlěsti, oby@e a ?oÚěry (|874:75). Chtěl sebrat po-

Mdky z celé Moravy, tak iako Sušil sebral moravské písně; protože mu

odchod zMroravy zabránil v další práci, podďtil ke sbírání jiné praconíky.

Sbfuka jeho zápisÍr patčÍ k nejbohatším souborťrm krajové lidové prÓry

z poloviny minulého století a také jejich knižní vYdán{ se iaď veďe pohádek

K. J. Erbena a B. Němcové k neirrÍznarnnějšÍm poMdkovfm celkúm té

doby.

Jaroslav Kvapil
/ r86 8 - r .9 60 /

Lyrik navazuiící veršem t okruhem básnickfch p edstav na poezl|
|. Vrchlického a autor d|vadelních her ztělesilujících symbolizující'
tyrické a impresionistické tendence drarnatiky z konce století.
|ako režisér, vytváÍející moderní pojetÍ režijní tvorby, vfrazně
ovlivnil vfvoj novodobého českého dlvadla.

Jaroslav Kvapil se naroďl 25. 9. |868 v Chudenicích u Klatov' kde

ieho otec p{rsobil jako lékď. Absolvoval gymnázium' krátce byl zapsán
v Praze na meďcíně a později studoval na univerzitě filologii. od r. 189l
pracoval iako ž:urnďista, nejprve v staročeském listu Hlas národa' později
y }rfd1gílních listech a v České stráži. Reďgoval časopis Z|atá Praba a
v |. 1897-1925 znánou edtcl Ottotla Světoud k hanna. Vedle poezie' v je.

iímž znamen:Í vstoupil do literatury, se začal v 90. letecb věnovat ďvaďu'
g nírnž [g sbližovala i láska a později manžďswí (1894) s vynikající herečkou
H. Kubďovou-Kvapilovou. od r. 1900 pťrsobil jako rďiser a dtamaturg'
od r. l9l2 jako šéf čfurohry Národního divadla. Divadelním áimen jsou

motivovány i Kvapilovy piekladn zvláště Ibsenovfch a Biiirnsonovfch
draoat. Vedle umělecké tvorby byl Kvapil iniciatirmÍm kulturně politic-
kfm pracovníken: jeho vďejná aktivita vyvrcholila za prrmÍ světové války
členswím v ilegální protirakouské organizaci lvlafre. Z Kvapilova podnětu
a v ieho stylizaci vyšď v květnu L9L7 ManiÍest česblch spisooaulŮt, prokla.
muiící právo českého národa na samostatnÝ politickÍ ávot a vyzlvaií'ď
české poslance ve Vídni k státoprármímu boji a k obhaiobě buržoazně de.
mokratickfch svobod. Po osvobození púsobil krátce v ministeÍstvu a{19dnÍ
osvěty, ale r. l92l se vrátil k dívadelní worbě jako rďisér Vinohradského
divaďa; ptrsobil tu do r. 1928, kdy odďď pro o&í chorobu do soukromí.




